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O que é o AWS Elemental 
MediaConvert?

O AWS Elemental MediaConvert é um serviço de processamento de vídeo baseado em arquivos 
que oferece processamento escalável de vídeos para proprietários de conteúdo e distribuidores com 
bibliotecas de mídia de qualquer tamanho. MediaConvert oferece recursos avançados que permitem 
experiências de conteúdo premium, incluindo:

• codecs de transmissão profissional que oferecem suporte para profundidade de bits aumentada e 
criação de conteúdo HDR

• sobreposições gráficas fixas
• áudio avançado
• gerenciamento de direitos digitais (DRM)
• suporte para legendas fechadas

O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte para vários formatos de entrada e formatos de saída de 
empacotamento de taxa de bits adaptável (ABR) para fornecer conteúdo de alta qualidade de várias fontes 
em dispositivos primários e de várias telas.

Para casos de uso simples, você pode configurar um trabalho MediaConvert de transcodificação 
em apenas algumas etapas. Para obter instruções, consulte Conceitos AWS Elemental 
MediaConvert (p. 3).

MediaConvert tem os seguintes componentes:

Trabalhos

Um trabalho se encarrega da transcodificação. Cada trabalho converte um arquivo de entrada em um 
ou mais arquivos de saída. Entradas e saídas podem conter um ou mais vídeos, áudios e legendas, 
seja em conjunto ou em arquivos separados. Antes de começar a criar trabalhos, certifique-se de 
saber quais são seus arquivos de entrada e o que eles contêm. Certifique-se também de que você 
saiba quais arquivos gostaria de criar como saídas e em que formato.

Ao criar um trabalho, você especifica o nome do arquivo que deseja transcodificar, os nomes que 
deseja atribuir MediaConvert aos arquivos de saída finalizados e várias outras configurações.

Filas

Uma fila permite que você gerencie os recursos que estão disponíveis na sua conta para o 
processamento paralelo de trabalhos. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com 
filas (p. 69).

Predefinições

Uma predefinição é um grupo salvo de configurações de codificação para uma única saída. Você 
pode criar muitas saídas comuns, simplesmente selecionando uma predefinição do sistema. Você 
também pode criar suas próprias predefinições personalizadas, seja duplicando e modificando uma 
predefinição existente ou criando uma a partir do zero.

Quando você cria um trabalho, pode especificar uma predefinição que deseja usar ou pode especificar 
individualmente suas configurações de codificação.

1
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Templates de trabalho

Um modelo de trabalho  especifica todas as configurações para um trabalho completo, exceto 
para função do IAM e as configurações que provavelmente mudarão para cada trabalho, como 
a localização e o nome do arquivo de entrada, bem como os metadados do usuário com os 
quais você pode marcar o trabalho. Você cria um modelo de trabalho especificando todas as 
configurações de entrada que não sejam a localização da entrada e o nome do arquivo e, em seguida, 
especificando todas as saídas que o trabalho gerará. É possível especificar as configurações para 
cada saída, escolhendo uma predefinição para a saída ou especificando cada configuração de saída 
individualmente.

2
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Crie armazenamento para arquivos

Conceitos AWS Elemental 
MediaConvert

Este tutorial de introdução mostra como usar o MediaConvert console AWS Elemental para transcodificar 
arquivos de mídia em algumas etapas básicas. Para começar a acessar de MediaConvert forma 
programática, consulte os tópicos a seguir na referência da API:

• Se você estiver usando um dosAWS SDKs, consulte Introdução aos SDKs.
• Se você estiver usando a MediaConvert API diretamente, consulte Introdução à API.

MediaConvert pega um arquivo de entrada e as informações que você fornece sobre esse arquivo 
e o transforma em um ou mais arquivos de saída, com base nas instruções e nas configurações de 
transcodificação fornecidas por você.

Note

Se você não estiver familiarizado com trabalhos, filas, predefinições e modelos de tarefas — os 
conceitos básicos por trás MediaConvert — recomendamos que você dê uma olhada rápidaO que 
é o AWS Elemental MediaConvert? (p. 1) antes de começar o tutorial.

Tópicos
• Crie armazenamento para arquivos (p. 3)
• (Opcional) Prepare-se para usar a criptografia DRM (p. 4)
• Carregar arquivos para transcodificação (p. 4)
• Configurar o permissões do IAM  (p. 5)
• Criar um trabalho (p. 8)

Crie armazenamento para arquivos
O AWS Elemental MediaConvert transcodifica seus arquivos de entrada para gerar arquivos de saída. 
MediaConvertpode receber seus arquivos de entrada do Amazon S3 ou de um servidor por meio de HTTP 
ou HTTPS. Para seus locais de saída, MediaConvert funciona com buckets Amazon S3.

Como criar um bucket do Amazon S3

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon S3 em https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

2. No console do Amazon S3, escolha Create bucket (Criar bucket).
3. Na caixa de diálogo Create bucket, digite um nome do bucket. Se você quiser criar buckets de entrada 

e saída separados, dê ao bucket um nome apropriado que o ajude a identificá-lo mais tarde.
4. Escolha uma região para seu bucket. Certifique-se de criar seus buckets do Amazon S3 e fazer sua 

MediaConvert transcodificação na mesma região.
5. Escolha Create (Criar).
6. Se quiser criar buckets separados para os seus arquivos de entrada e de saída, repita as etapas de 2 

a 5.
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(Opcional) Prepare-se para usar a criptografia DRM

(Opcional) Prepare-se para usar a criptografia DRM
Use a criptografia para proteger seu conteúdo contra o uso não autorizado. Os sistemas de gerenciamento 
de direitos digitais (DRM) fornecem chaves MediaConvert para o AWS Elemental para criptografia de 
conteúdo e licenças para jogadores compatíveis e outros consumidores para decodificação.

Para criptografar conteúdo, você deve ter um provedor de soluções de DRM.

• Para obter uma visão geral, consulte https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/what-is-
speke .html #services -architecture.

• Para configurar, consulte https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/customer-
onboarding.html.

A única exceção a essa exigência é com o protocolo de streaming Apple HLS, no qual você pode optar por 
definir suas próprias chaves estáticas ou usar um provedor DRM.

Carregar arquivos para transcodificação
O AWS Elemental MediaConvert pode receber seus arquivos de entrada do Amazon S3 ou de um servidor 
por meio de HTTP ou HTTPS. Para fornecer seus arquivos do Amazon S3, faça o upload deles no bucket 
do S3.

Para fazer upload de arquivos em um bucket do S3

1. No painel Buckets, escolha o nome do seu bucket de entrada.
2. Escolha Upload (Carregar).
3. Na caixa de diálogo Upload, escolha Add files e, em seguida, faça upload de um arquivo de mídia que 

você deseja transcodificar.
4. Escolha Upload (Carregar).

Note

Para obter mais informações sobre os arquivos de entrada compatíveis, consulteCodecs e 
contêineres de entrada compatíveis (p. 201).

Requisitos de entrada HTTP
Quando a fonte do arquivo de entrada é HTTP (S), você especifica a URL em vez de um caminho do 
Amazon S3. Os requisitos para usar HTTP(S) para entrada são os seguintes:

• Todos os arquivos de entrada devem ser publicamente legíveis.
• O servidor HTTP(S) não pode exigir autenticação.
• O servidor HTTP(S) deve aceitar as solicitações HEAD e range GET.
• O URL especificado não pode incluir parâmetros.

Se sua entrada HTTP (S) usar redirecionamento, ela deverá seguir estas restrições:

• Você pode redirecionar somente uma vez a partir do URL fornecido como entrada. Você não pode 
redirecionar para um URL que, por sua vez, contém um redirecionamento.
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• O código de resposta de status HTTP (S) do servidor inicial deve ser 301 ou 302.
• A resposta HTTP (S) do servidor inicial deve usar seusLocation cabeçalhos para fornecer a 

URLMediaConvert para a qual está sendo redirecionada.

Configurar o permissões do IAM
Para executar trabalhos de transcodificação com o AWS Elemental MediaConvert, você precisa de uma 
função de serviço do IAM para permitir oMediaConvert acesso aos seus recursos, como seus arquivos de 
entrada e os locais onde seus arquivos de saída são armazenados.

Independentemente de como você criou inicialmente sua função de serviço do IAM, você pode refinar essa 
função a qualquer momento usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Adicionar e remover 
permissões de identidade do IAM no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar sua função de serviço do IAM de uma dessas maneiras:

• No MediaConvert console, com algumas restrições nas permissões que você concede. Para obter 
instruções, consulte Criando uma função em MediaConvert, configurada (p. 5).

No MediaConvert console, você pode reservar um tempo para configurar sua função para permitir 
MediaConvert acesso a apenas alguns de seus buckets do Amazon S3 e escolher se deseja conceder 
acesso de invocação aos seus endpoints do API Gateway.

• No console do IAM Para obter instruções, consulte Criar uma função do IAM (p. 6).

Você pode exercer um controle preciso sobre exatamente o acesso concedidoMediaConvert ao 
configurar sua função do IAM no console do IAM. Você também pode usar o IAM por meio da APIAWS 
CLI, ou SDK.

Note

Se você habilitar a criptografia padrão do Amazon S3 em seus buckets do Amazon S3 e 
especificar sua própria chave mestra gerenciada porAWS Key Management Service, deverá 
conceder permissões adicionais. Para obter mais informações, consulte Conceder permissões 
MediaConvert para acessar buckets S3 criptografados (p. 7).

Configurar o um perfil padrão

Independentemente de como você cria a função de serviço do IAM MediaConvert para uso, se você usar 
o nome MediaConvert _Default_Role, o MediaConvert console o usará por padrão quando você criar 
trabalhos no future.

Criação da função IAM MediaConvert com permissões 
configuradas
Essa abordagem permite que você restrinja o acesso concedido somente MediaConvert a buckets S3 
específicos e especifique se deseja permitir o acesso de invocação aos seus endpoints do Amazon API 
Gateway.

Para configurar sua MediaConvert função em MediaConvert, configurei as permissões

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Como começar.
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3. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha
AWSintegração.

4. Na seção Acesso ao serviço, para Controle da função de serviço, escolha Criar uma nova função de 
serviço, configurar permissões.

5. Para Novo nome de função, sugerimos que você mantenha o valor 
padrãoMediaConvert_Default_Role. Ao fazer isso,MediaConvert usa essa função por padrão 
para seus trabalhos future.

6. Para locais de entrada S3 e locais de saída S3, escolha Adicionar local. Selecione os buckets do IAM 
criado na etapa anterior deste tutorial,Crie armazenamento para arquivos (p. 3).

7. Opcional. Se você usar recursos que o exijam, para invocação de pontos do API Gateway, escolha 
permitir.

MediaConvert requer esse acesso para os seguintes recursos:

• Gerenciamento de direitos digitais com o SPEKE
• Marca d'água não linear Nielsen

Se você preferir permitir o acesso de MediaConvert invocação somente a um endpoint específico, 
poderá modificar essas permissões na política de função depois de criá-la, usando o serviçoAWS 
Identity and Access Management (IAM). Para obter mais informações, consulte Editando políticas do 
IAM no GuiaAWS Identity and Access Management do usuário.

Criar a função do IAM
Trabalhando diretamente com o IAM, você pode realizar ações que não estão disponíveis noMediaConvert 
console. Você pode fazer isso ao criar sua função no IAM ou criar sua função MediaConvert e usar o IAM 
para refiná-la posteriormente.

O procedimento a seguir explica como configurar a função do IAM Para obter informações sobre como 
acessar o IAM programaticamente, consulte o documento apropriado no conjunto de documentação do 
IAM.

Para criar a função de serviço para o AWS Elemental MediaConvert (console IAM)

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

2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Roles (Funções) e, em seguida, Create role
(Criar função).

3. Escolha o tipo AWS service (Serviço da AWS)de perfil de e, em seguida, AWS Elemental 
MediaConvert.

4. Escolha o caso MediaConvert de uso. Em seguida, escolha Next (Próximo).
5. Marque a caixa ao lado da MediaConvert política que você criou no procedimento anterior.
6. (Opcional) Defina um limite de permissões. Esse é um recurso avançado que está disponível para 

funções de serviço, mas não para funções vinculadas ao serviço.

Expanda a seção Permissions boundary (Limite de permissões) e escolha Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usar um limite de permissões para controlar o 
número máximo de permissões de funções). O IAM inclui uma lista das políticas gerenciadas pela 
AWS e pelo cliente em sua conta. Selecione a política a ser usada para o limite de permissões ou 
escolha Criar política para abrir uma nova guia no navegador e criar uma nova política a partir do zero. 
Para obter mais informações, consulte Creating IAM policies (Criar políticas do IAM) no IAM User 
Guide (Guia do usuário do IAM). Depois de criar a política, feche essa guia e retorne à guia original 
para selecionar a política a ser usada para o limite de permissões.
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para acessar buckets S3 criptografados

7. Escolha Próximo.
8. Se possível, insira um nome de função ou sufixo de nome de função para ajudar a identificar o 

propósito desta função. Os nomes de função devem ser exclusivos em sua Conta da AWS. Eles não 
são diferenciados por letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, não é possível criar funções 
chamadas PRODROLE e prodrole. Como várias entidades podem fazer referência à função, não é 
possível editar o nome da função depois que ela é criada.

9. (Opcional) Em Description (Descrição), insira uma descrição para o nova função.
10. Selecione Edit (Editar) nas seções Step 1: Select trusted entities (Etapa 1: selecionar entidades 

confiáveis) ou Step 2: Select permissions (Etapa 2: selecionar permissões) para editar os casos de 
uso e as permissões para a função.

11. (Opcional) Adicione metadados ao perfil anexando etiquetas como pares de chave-valor. Para obter 
mais informações sobre o uso de tags no IAM, consulte Marcar recursos do IAM no Guia do usuário 
do IAM.

12. Revise a função e escolha Create role (Criar função).

Conceder permissões MediaConvert para acessar 
buckets S3 criptografados
Quando você ativa a criptografia padrão do Amazon S3, o Amazon S3 criptografa automaticamente seus 
objetos à medida que você os carrega. Opcionalmente, você pode optar por usar o AWS Key Management 
Service (KMS) para gerenciar a chave mestra. Chamamos isso de criptografia SSE-KMS.

Se você habilitar a criptografia padrão do SSE-KMS nos buckets que contêm seus arquivos de 
MediaConvert entrada ou saída do AWS Elemental, você deve adicionar políticas embutidas à sua função 
de serviço do IAM. Caso contrário, o MediaConvert não poderá ler seus arquivos de entrada ou criar os 
arquivos de saída. Conceda essas permissões:

• Se o bucket de entrada tem criptografia padrão SSE-KMS, conceda kms:Decrypt
• Se o bucket de saída tem criptografia padrão SSE-KMS, conceda kms:GenerateDataKey.

O exemplo de política em linha a seguir concede as duas permissões em linha.

Exemplo de política em linha com kms:decrypt e 
kms:GenerateDataKey
Essa política concede permissões para kms:Decrypt e kms:GenerateDataKey.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike":

{           "kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com"         } 
      } 
    } 
  ]
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}

Criar um trabalho
O trabalho faz a transcodificação. Você especifica o nome do arquivo que deseja transcodificar (o 
arquivo de entrada), o nome que MediaConvert deseja dar ao arquivo transcodificado, a predefinição que 
MediaConvert deseja usar e algumas outras configurações. MediaConvert obtém o arquivo de entrada do 
local do Amazon S3 que você especifica nas configurações de entrada do trabalho, transcodifica o arquivo 
e salva o arquivo ou arquivos transcodificados no local de saída que você especifica nas configurações do 
grupo de saída da tarefa.

Como criar um trabalho

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Como começar.
3. Na página Criar tarefa, forneça instruções de transcodificação e configurações de tarefa. Para obter 

mais informações, consulte Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9).

Escolha a mesma região para seu trabalho e seu armazenamento de arquivos.
4. Escolha Create (Criar).

Para obter informações sobre o acompanhamento do status de seu trabalho, consulte Usando 
EventBridge com o AWS Elemental MediaConvert (p. 246).

Para obter informações sobre os nomes e caminhos de arquivos para suas saídas de trabalho, 
consulte Nomes e caminhos de arquivos de saída (p. 258).

5. Se você não quiser manter os arquivos transcodificados que você gera durante este tutorial, exclua-os 
do Amazon S3 para evitar cobranças de armazenamento.
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Configurando um trabalho no AWS 
Elemental MediaConvert

Um MediaConvert trabalho do AWS Elemental faz o trabalho de transcodificar um arquivo de mídia 
em pacotes e arquivos em vários formatos e tamanhos diferentes para distribuição aos visualizadores 
finais. Ao criar um trabalho, você especifica as informações de que o serviço precisa para realizar a 
transcodificação: qual arquivo transcodificar, quais tipos de arquivos criar e onde armazená-los, quais 
configurações de codificação a serem usadas, quais recursos avançados a serem aplicados etc.

Para configurar um trabalho, você define arquivos de entrada para o serviço a ser transcodificado 
e especifica a origem de cada elemento de mídia de vídeo, áudio e legenda. Essa origem pode ser 
uma parte específica do arquivo de entrada principal, ou pode ser um arquivo separado. Em seguida, 
você especifica os tipos de arquivos e pacotes de saída que você deseja que o AWS Elemental gere 
MediaConvert a partir da entrada. Você também pode especificar as configurações de codificação 
detalhadas para produzir a qualidade e o tipo de saída desejados. A ilustração a seguir mostra essas 
partes de um trabalho configurado.

Para configurar o trabalho, conclua os procedimentos nos tópicos a seguir.

Tópicos
• Opcional: pausar suas filas (p. 9)
• Etapa 1: especificar seus arquivos de entrada (p. 10)
• Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legendas (p. 13)
• Etapa 3: criar grupos de saída (p. 15)
• Etapa 4: criar saídas (p. 16)
• Etapa 5: especificar as configurações globais do trabalho (p. 22)
• Usando variáveis em suas configurações de trabalho (p. 23)

Opcional: pausar suas filas
Se você está apenas começando a usar o AWS Elemental MediaConvert ou está experimentando 
oMediaConvert console, talvez queira pausar suas filas para evitar iniciar acidentalmente um trabalho 
antes de estar pronto. Para obter mais informações sobre filas, consulte Trabalhando com filas (p. 69).

Para pausar ou reativar uma fila sob demanda

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
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2. Se você estiver pausando ou reativando uma fila diferente da fila padrão, na barra de navegação do 
MediaConvert console do AWS Elemental, escolha a região em que você criou a fila.

A fila padrão está disponível em todas as regiões. Outras filas são exibidas apenas na região onde 
foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Filas, escolha o nome da fila que você deseja pausar ou reativar.
6. Na página da fila, escolha o botão Editar fila.
7. Na página Editar fila, em Status, escolha Pausado ou Ativo.
8. Escolha Salvar fila.

Etapa 1: especificar seus arquivos de entrada
A primeira parte da configuração de um MediaConvert trabalho do AWS Elemental é especificar a 
localização do seu arquivo ou arquivos de entrada, conforme mostrado na ilustração a seguir.
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Para especificar a localização da sua entrada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada 1.
3. No painel Entrada 1, forneça o URI para seu arquivo de entrada de vídeo que está armazenado no 

Amazon S3 ou em um servidor HTTP (S). Para entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI 
diretamente ou escolher Procurar para selecionar entre seus buckets do Amazon S3. Para entradas 
HTTP (S), forneça o URL para seu arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de entrada HTTP (p. 4).

Note

Se o áudio ou a legenda de entrada estiver em um arquivo separado, não crie entradas 
separadas para eles. Você especificará esses arquivos posteriormente neste procedimento, 
dentro dos seletores de áudio e legenda.

4. Para juntar mais de um arquivo de entrada em um único ativo (emenda de entrada), adicione outra 
entrada ao trabalho. Para isso, no painel Job (Trabalho), na seção Inputs (Entradas), escolha Add 
(Adicionar). Para trabalhos que têm vários arquivos de entrada, o AWS Elemental MediaConvert cria 
saídas concatenando as entradas na ordem em que você as especifica na tarefa.

Você pode incluir até 150 entradas em seu trabalho.

Tip

Você também pode transcodificar somente partes das entradas. Para obter mais 
informações, consulte Montagem de várias entradas e clipes de entrada (p. 30).

Gerar um vídeo em preto
Este guia mostra como gerar um vídeo em preto com o AWS Elemental MediaConvert. Para gerar vídeo 
preto, você pode adicionar uma entrada e incluir um gerador de vídeo ou criar uma saída de vídeo a partir 
de uma entrada que não tenha vídeo.

Fluxos de trabalho a serem considerados ao gerar vídeo em preto:

• Insira um vídeo preto no início do seu conteúdo.
• Insira vídeo preto entre duas entradas.
• Insira um vídeo preto no final do seu conteúdo.
• Crie uma faixa de vídeo preta para uma entrada somente de áudio ou somente legendas.
• Qualquer combinação anterior.

Como gerar vídeo preto
Nas etapas a seguir, você incluirá o gerador de vídeo para gerar um vídeo preto. Ao fazer isso, especifique 
também um valor numérico para Duração em milissegundos de50 até86400000. Isso cria uma entrada de 
vídeo com quadros pretos por esse período sem uma faixa de áudio.

Em preto cria MediaConvert automaticamente um vídeo em preto quando as seguintes condições são 
atendidas:

• Sua entrada não tem vídeo. Os exemplos incluem:
• Entradas somente de áudio
• Entradas somente com legendas (em formatos secundários)

• Sua saída inclui uma faixa de vídeo.
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Nos exemplos anteriores, a duração do vídeo em preto que você gerar corresponderá à duração do áudio 
ou das legendas de entrada.

Gere vídeo preto adicionando uma entrada com o gerador de vídeo especificado.

1. No painel Entrada, ative o Gerador de vídeo.
2. Especifique um valor para Duração em milissegundos.
3. Depois de definir o restante das configurações do trabalho, escolha Criar.

Crie uma faixa de vídeo preta para uma entrada somente de áudio.

1. No painel Entrada, deixe o URL do arquivo de entrada em branco.
2. Em Seletores de áudio, Seletor de áudio 1, ative Arquivo externo.
3. Insira o URL da sua entrada de áudio.

• Se sua entrada tiver áudio e vídeo, MediaConvert ignora o vídeo de entrada.
4. Em Seletores de áudio, especifique quaisquer outras configurações de entrada de áudio necessárias.
5. Consulte Etapa 3: Criar grupos de saída (p. 15) e Etapa 4: Criar saídas (p. 16) para configurar 

suas saídas.

a. Você deve incluir uma faixa de vídeo na saída.
b. Você deve incluir uma faixa de áudio em sua saída, com a fonte de áudio definida para o seletor 

de áudio especificado na etapa 2, mostrada anteriormente.
6. Depois de definir o restante das configurações do trabalho, escolha Criar.
7. MediaConvert cria automaticamente um vídeo preto com a mesma duração do seletor de entrada de 

áudio.

Crie uma faixa de vídeo preta para inserir somente legendas.

1. No painel Entrada, deixe o URL do arquivo de entrada em branco.
2. Ao lado de Seletores de legendas, escolha Adicionar seletor de legendas.
3. No Seletor de legendas 1, em Fonte, escolha um formato de legendas secundárias.

• Não há suporte para formatos de legendas não laterais.
4. Insira o URL da entrada das legendas.
5. Consulte Etapa 3: Criar grupos de saída (p. 15) e Etapa 4: Criar saídas (p. 16) para configurar 

suas saídas.

a. Você deve incluir uma faixa de vídeo na saída.
b. Você deve incluir uma faixa de legendas em sua saída, com a fonte de legendas definida como o

seletor de legendas especificado na etapa 2 acima.
6. Depois de definir o restante das configurações do trabalho, escolha Criar.
7. MediaConvert cria automaticamente um vídeo preto, com a mesma duração do seletor de legendas de 

entrada.

Perguntas frequentes sobre o gerador de vídeo
P: E se meu trabalho gerar vídeo em preto e eu definir minha taxa de quadros de saída como Follow 
source?

Se seu trabalho não incluir nenhuma outra entrada, não há nenhuma taxa de quadros de entrada 
MediaConvert a ser seguida. Você deve especificar uma taxa de quadros de saída.
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Se seu trabalho incluir outras entradas com vídeo, MediaConvert use a taxa de quadros da primeira 
entrada de vídeo.

P: E se meu trabalho gerar vídeo em preto, eu não defino uma resolução de saída?

Se seu trabalho não incluir nenhuma outra entrada, não há nenhuma resolução de entradaMediaConvert a 
ser seguida. Especifique uma resolução de saída.

Se seu trabalho incluir outras entradas com vídeo, MediaConvert use a resolução da primeira entrada de 
vídeo.

Restrições de recursos para o gerador de vídeo
O recurso a seguir não está disponível quando você gera vídeo em preto:

• Transcodificação acelerada

Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, 
áudio e legendas

Em seguida, crie seletores de entrada para sinalizar os elementos de vídeo, áudio e legenda da entrada 
que você usará nas saídas. Isso identifica todos os elementos de entrada, de maneira que você possa 
apontar para eles ao configurar as saídas. Ao configurar seletores de entrada, você também fornece ao 
serviço informações sobre onde encontrar os dados e como interpretá-los. A ilustração a seguir mostra os 
três tipos de seletores de entrada.

Para configurar os seletores de entrada

1. Na seção Video selector (Seletor de vídeo), especifique valores para os campos aplicáveis ao 
trabalho.

Você não precisa criar um seletor de vídeo porque o AWS Elemental cria MediaConvert 
automaticamente um seletor de vídeo quando você começa a configurar um trabalho. No entanto, o 
serviço não detecta automaticamente informações sobre a origem do vídeo. Você pode fornecer essas 
informações nos campos Video selector (Seletor de vídeos). Se você deixar essas configurações em 
seu estado padrão, você criará uma tarefa válida. Para obter mais informações sobre configurações 
individuais, escolha o link Informações ao lado de cada configuração.

Note

O AWS Elemental MediaConvert não oferece suporte a entradas com vários streams de 
vídeo, como o Quad 4k. Cada entrada só pode ter um seletor de vídeos; por isso, não há 
botão Add video selector (Adicionar seletor de vídeos) no console.
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2. Na seção Audio selectors (Seletores de áudios), em Audio selector 1 (Seletor de áudios 1), 
especifique as informações sobre o ativo de áudio principal. Você não precisa criar um seletor de 
áudio 1 porque o serviço cria automaticamente o primeiro seletor de áudio quando você começa a 
configurar um trabalho.

Note

Um ativo de áudio costuma ser um diálogo, um som de fundo e uma música em uma única 
trilha. As trilhas normalmente consistem em vários canais. Por exemplo, o som Dolby 5.1 tem 
seis canais por trilha.

a. Para Selector type (Tipo de seletor), escolha a maneira como os ativos de áudio são identificados. 
Isso costuma ser por trilha. Se você estiver usando uma entrada HLS e quiser selecionar uma 
reprodução de áudio alternativa, consulteUsando reproduções de áudio alternativas (p. 205).

b. Forneça o identificador (ou seja, número da trilha, PID ou código do idioma) do ativo de áudio 
principal. O ativo de áudio principal costuma ser a trilha 1.

Note

Para a maioria dos casos de uso, você associa uma trilha de entrada por seletor de 
entrada. Se o caso de uso exigir combinar várias trilhas em uma única, ou várias trilhas 
em uma única versão de um pacote de streaming, combine várias trilhas de entrada em 
um único seletor de áudio digitando uma lista separada por vírgulas. Para obter mais 
informações sobre como combinar trilhas, consulte Saiba mais sobre faixas de áudio e 
seletores de áudio (p. 14).

c. Se o áudio estiver em um arquivo separado do vídeo, escolha o elemento de troca deslizante de
arquivo externo e forneça o URI para o arquivo de entrada de áudio que está armazenado no 
Amazon S3 ou em um servidor HTTP (S). Para entradas do Amazon S3, você pode especificar 
o URI diretamente ou escolher Procurar para selecionar entre seus buckets do Amazon S3. 
Para entradas HTTP (S), forneça o URL para seu arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais 
informações, consulte Requisitos de entrada HTTP (p. 4).

3. Se você tiver ativos de áudio adicionais, por exemplo, várias faixas de idioma, escolha Adicionar 
seletor de áudio e forneça informações sobre o próximo ativo, conforme descrito na etapa anterior 
deste procedimento.

4. Na seção Captions selectors (Seletores de legenda), escolha Add captions selector (Adicionar seletor 
de legenda) a fim de criar seletores de legenda para todos os conjuntos de legendas que você planeja 
usar em uma saída. Para obter mais informações sobre como configurar legendas para o trabalho, 
consulte Configurando legendas em MediaConvert trabalhos do AWS Elemental (p. 127).

Saiba mais sobre faixas de áudio e seletores de áudio
Você usa seletores de áudio para associar o áudio de entrada com o áudio de saída. É possível configurar 
um único seletor de áudio para representar uma ou mais faixas da entrada. Depois disso, você criará 
faixas de áudio na saída e associará um único seletor de áudio com cada faixa de saída.

Associações entre faixas de áudio de entrada, seletores de áudio e faixas de áudio de saída seguem estas 
regras:

• Cada faixa de entrada pode ser associada a um ou mais seletores de áudio
• Cada seletor de áudio possui uma ou mais faixas de entrada
• Cada faixa de saída possui um seletor de áudio

A ilustração a seguir mostra essas relações. Na ilustração, o arquivo de entrada contém três trilhas de 
áudio. O seletor de áudio 1 seleciona a faixa de entrada 1. O seletor de áudio 1 está associado à faixa 
de áudio de saída 1 e, portanto, a faixa 1 da saída tem o mesmo conteúdo que a faixa 1 da entrada. A 
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segunda faixa de áudio de entrada não é selecionada por um seletor de áudio e, portanto, não é usada 
na saída. O seletor de áudio 2 seleciona as faixas de entrada 1 e 3. O seletor de áudio 2 está associado à 
faixa de áudio de saída 2 e, portanto, a faixa de saída 2 contém os canais das faixas de entrada 1 e 3.

Para fluxos de trabalho que exigem controle em nível de canal, use o recurso de remix de canal de áudio, 
que oferece suporte aos seguintes fluxos de trabalho:

• Alterar a ordem dos canais em uma faixa de áudio
• Mover canais de áudio de uma ou mais faixas de entrada para diferentes faixas de saída
• Combinar o áudio de vários canais em um único canal
• Dividir o áudio de um único canal em vários canais
• Ajustar o nível de volume dos canais de áudio

Etapa 3: criar grupos de saída
Depois de especificar a entrada, crie grupos de saída. As opções feitas por você ao configurar grupos de 
saída afetam os tipos de ativos que o trabalho produz e quais dispositivos podem executá-los. A ilustração 
a seguir mostra as duas categorias de grupos de saída e como saídas e seletores são organizados dentro 
delas.

Conforme mostrado na ilustração anterior, você pode usar o AWS Elemental MediaConvert para criar 
ativos de mídia que se enquadram basicamente em duas categorias:

• Pacotes de streaming ABR. Você pode criar pacotes Adaptive Bitrate (ABR – Taxa de bits adaptável) 
para permitir que visualizadores finais façam download do ativo lentamente enquanto assistem. 
Dependendo de como você configurou as saídas, o dispositivo do visualizador final pode se adaptar às 
alterações na largura de banda disponível fazendo download de segmentos maiores ou de qualidade 
inferior. Os pacotes ABR também são chamados de pilhas ABR, porque eles são feitos de uma "pilha" 
de componentes de vídeo, áudio e legenda. Cada componente na pilha ou no pacote é chamado de
versão.

• Arquivos autônomos. Convém criar esses arquivos e hospedá-los em um local onde visualizadores finais 
fazem download de todo o arquivo de uma só vez e, em seguida, visualizá-lo. Também convém criar 
arquivos autônomos e enviá-los para sistemas downstream para empacotamento e distribuição.
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Para criar um grupo de saída

1. No painel Job (Trabalho), na seção Output groups (Grupos de saída), escolha Add (Adicionar).
2. Escolha um tipo de grupo de saída e depois Select. Crie um grupo de saída do arquivo para todos 

os arquivos autônomos que você pretende criar. Crie um grupo de saída de streaming ABR para 
cada pacote de streaming ABR que você pretende criar. Para obter orientação sobre quais grupos de 
saída de streaming ABR a serem incluídos no trabalho, consulte Escolhendo seus grupos de saída de 
streaming ABR (p. 42).

3. Como opção, para Custom group name (Nome do grupo personalizado), insira um nome para o grupo. 
Todo nome informado aqui é exibido na seção Output groups (Grupos de saída) do console, mas não 
afeta suas saídas.

4. Para Destino, especifique o URI do local do Amazon S3 em que o serviço de transcodificação 
armazenará seus arquivos de saída. Você pode especificar o URI diretamente ou escolher Procurar
para selecionar entre seus buckets do Amazon S3.

Note

Você pode anexar opcionalmente um nome de base ao seu URI de destino. Para criar o 
nome do arquivo do ativo final, o serviço de transcodificação usar esse nome de base com 
qualquer modificador de nome fornecido por você nas configurações de saída individuais.
Se você não fornecer um nome de base com o URI, o serviço de transcodificação gerará um 
nome de base com base no nome do arquivo de entrada 1, menos a extensão.

5. Especifique os valores de todas configurações adicionais que se aplicam a todo o grupo de saída. 
Essas configurações variam de acordo com o tipo de grupo de saída selecionado. Para obter mais 
informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada 
configuração.

Etapa 4: criar saídas
Depois de criar grupos de saída, configure as saídas em cada grupo. O número de saídas que vão para 
cada grupo de saída depende do tipo de grupo de saída, assim:

• Para grupos de saída File (Arquivo), inclua todos os elementos do ativo de mídia em uma saída. Isso 
inclui todos os áudios ou legendas fornecidos por você em um arquivo separado.

• Para grupos de saída de streaming ABR — CMAF, Apple HLS, DASH ISO e Microsoft Smooth 
Streaming — crie uma saída separada para cada elemento de mídia. Ou seja, uma saída por resolução 
de vídeo, uma saída por faixa de áudio e uma saída por idioma de legendas.

Na lista a seguir, escolha os procedimentos correspondentes aos tipos do grupo de saída criados em
Etapa 3: criar grupos de saída (p. 15).

Tópicos
• Criação de saídas em grupos de saída de streaming ABR (p. 16)
• Criando e configurando saídas em grupos de saída de arquivos (p. 20)

Criação de saídas em grupos de saída de streaming 
ABR
Para cada grupo de saída de streaming ABR configurado em Etapa 3: criar grupos de saída (p. 15), 
crie e configure uma saída para cada elemento de mídia desejado no pacote de streaming ABR, conforme 
mostrado na ilustração a seguir.
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Tópicos
• Criação de saídas de streaming de vídeo ABR (p. 17)
• Criação de saídas de streaming ABR de áudio (p. 18)
• Criação de legendas: saídas de streaming ABR (p. 19)
• Criar manifestos adicionais (p. 20)

Criação de saídas de streaming de vídeo ABR
Para cada saída de vídeo que você inclui em seu grupo de saída, o AWS Elemental MediaConvert cria 
uma representação de vídeo ou um conjunto de arquivos de vídeo segmentados. Várias versões de vídeo 
em um pacote de streaming, de resoluções e qualidades de vídeo variadas, permitem que o dispositivo do 
visualizador adapte a qualidade do vídeo à largura de banda disponível.

Note

Embora o trabalho tenha apenas um seletor de entrada de vídeo, os grupos de saída de 
streaming ABR normalmente têm diversas saídas de vídeo por grupo de saída.

Para criar e configurar saídas de streaming ABR de vídeo

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, abaixo do grupo de saída
CMAF, Apple HLS, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming ao qual você deseja adicionar saídas, 
escolha Saída 1.

Quando você cria um grupo de saída, preenche MediaConvert automaticamente o grupo de saída com 
a saída 1, para que você não precise criar explicitamente a primeira saída.

2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira 
um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que ele cria para essa saída. 
Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, 
como -video-hi-res.

3. Se um dos grupos predefinidos de configurações listados em Preset for adequado para o seu 
fluxo de trabalho, escolha-o na lista. Se você usar uma predefinição, ignore a próxima etapa desse 
procedimento.

4. Especifique as configurações de vídeo da seguinte maneira:

a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as 
configurações gerais restantes. Dependendo do tipo de grupo de saída, essas configurações 
podem incluir configurações de fluxo de transporte ou outras configurações de contêiner. Para 
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obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao 
lado de cada configuração.

b. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), especifique valores de codificação 
de vídeo. As configurações de vídeo são selecionadas por padrão, portanto, você não precisa 
escolher explicitamente esse grupo de configurações. Para obter mais informações sobre 
configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

Note

Como só existe um seletor de vídeo de entrada por trabalho, você não precisa escolhê-lo 
explicitamente ao configurar as saídas de vídeo.

Para obter mais informações sobre configurações individuais, escolha os links Info (Informações) no 
console.

5. Se a saída incluir um grupo de configurações de áudio por padrão, exclua-a da seguinte maneira:

a. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), escolha Audio 1 (Áudio 1).
b. Escolha Remove audio (Remover áudio).

6. Se você quiser várias versões de vídeo no pacote de streaming ABR, repita as etapas anteriores deste 
procedimento para criar uma saída de vídeo adicional para cada uma.

Criação de saídas de streaming ABR de áudio
Para cada saída de áudio que você inclui em seu grupo de saída, o AWS Elemental MediaConvert cria 
uma representação de áudio ou um conjunto de arquivos de vídeo segmentados. O motivo mais comum 
para incluir várias versões do áudio é fornecer várias opções de idioma. Se você fornecer apenas um 
idioma, provavelmente precisará de uma saída de áudio.

Note

Para saídas de streaming de AAC, o segmento inicial tem maior duração em comparação aos 
demais. Isso ocorre porque, com o AAC, o segmento inicial deve conter amostras silenciosas do 
pré-rolo do AAC antes da parte audível do segmento. MediaConvert contabiliza essas amostras 
extras nos registros de data e hora, portanto, o áudio é reproduzido corretamente.

Para criar e configurar saídas de streaming ABR de áudio

1. Crie uma saída para a primeira trilha de áudio. Normalmente, uma trilha de áudio corresponde a um 
idioma.

Note

Se você estiver trabalhando em um grupo de saída CMAF, ignore esta etapa. A primeira 
saída de áudio é criada para você.

a. No painel Job (Trabalho), escolha o grupo de saída no qual você está trabalhando.
b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).
c. Escolha a saída que você acabou de criar.
d. Se a saída incluir um grupo de configurações de vídeo por padrão, escolha Remove video 

(Remover vídeo) para excluí-lo. Isso exibe o grupo Audio 1 (Áudio 1) de configurações.
2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira 

um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que ele cria para essa saída. 
Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, 
como -audio-english.
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3. Se um dos grupos predefinidos de configurações listados em Preset for adequado para o seu 
fluxo de trabalho, escolha-o na lista. Se você usar uma predefinição, ignore a próxima etapa desse 
procedimento.

4. Especifique as configurações de áudio da seguinte maneira:

a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as 
configurações gerais restantes. Para obter mais informações sobre configurações individuais, 
selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

b. Em Stream settings (Configurações de streaming), para Audio source (Origem de áudio), escolha 
um dos seletores de áudio criados em Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e 
legendas (p. 13).

c. Na seção Configurações de streaming, especifique valores para codificação de áudio. Para obter 
mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de 
cada configuração.

5. Se você tiver ativos de áudio adicionais a serem incluídos no pacote de streaming ABR, crie uma 
saída para cada um, da seguinte maneira:

a. No painel Job (Trabalho), escolha o grupo de saída no qual você está trabalhando.
b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).
c. Escolha a saída que você acabou de criar.
d. Se a saída incluir um grupo de configurações de vídeo por padrão, escolha Remove video 

(Remover vídeo) para excluí-lo. Isso exibe o grupo Audio 1 (Áudio 1) de configurações.
e. Configure a saída conforme descrito nas etapas de 2 a 4 deste procedimento.

Criação de legendas: saídas de streaming ABR
Configurar legendas pode ser complexo. Para obter informações detalhadas, consulte Configurando 
legendas em MediaConvert trabalhos do AWS Elemental (p. 127). Para obter instruções básicas, conclua 
o procedimento a seguir.

Para criar e configurar saídas de streaming ABR de legenda

1. Crie uma saída para o primeiro conjunto de legendas. Normalmente, um conjunto de legendas 
corresponde a um idioma.

a. No painel Job (Trabalho), escolha o grupo de saída no qual você está trabalhando.
b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).
c. Escolha a saída que você acabou de criar.
d. Se a saída incluir grupos de configurações de vídeo e áudio por padrão, escolha Remove video 

(Remover vídeo) e Remove audio (Remover áudio) para excluí-los.
e. Escolha Add captions (Adicionar legendas) para exibir um conjunto de configurações de 

legendas.
2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira 

um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que ele cria para essa saída. 
Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, 
como -captions-english.

3. Especifique as configurações de legenda da seguinte maneira:

a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as 
configurações gerais restantes. Para obter mais informações sobre configurações individuais, 
selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
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b. Em Stream settings (Configurações de streaming), para Captions source (Origem de legenda), 
escolha um dos seletores de legenda criados em Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, 
áudio e legendas (p. 13).

c. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), especifique valores das configurações 
de legenda restantes.

Criar manifestos adicionais
Por padrão, MediaConvert gera um único manifesto de alto nível para cada um dos seus grupos de saída 
CMAF, DASH ISO, Apple HLS e Microsoft Smooth Streaming. Esse manifesto padrão faz referência a 
todas as saídas no grupo de saída. Também é possível criar manifestos de nível superior adicionais que 
façam referência apenas a um subconjunto das saídas em seu grupo de saída. Por exemplo, talvez você 
queira criar um manifesto que não inclua saídas HDR, para visualizadores que não tenham uma assinatura 
que inclua HDR.

Note

Para grupos de saída CMAF, se você mantiver o valor padrão ativado para o manifesto Write HLS
e o manifesto Write DASH, MediaConvert criará manifestos adicionais em ambos os formatos. 
Se você desativar qualquer uma dessas configurações, o MediaConvert não criará manifestos 
adicionais nesse formato.

Para criar um manifesto adicional

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha o grupo de saída para o qual você 
deseja criar o manifesto adicional.

2. Na seção Additional manifests (Manifestos adicionais) à direita, escolha Add manifest (Adicionar 
manifesto).

3. Em Manifest name modifier (Modificador de nome de manifesto), insira o texto que deseja adicionar 
ao final do nome do arquivo de manifesto, antes da extensão. Essa configuração é necessária, pois 
garante que cada manifesto tenha um nome de arquivo diferente.

4. Em Select outputs (Selecionar saídas), escolha as saídas às quais o manifesto deverá fazer 
referência.

5. Repita estas etapas para criar até 10 manifestos adicionais. Cada manifesto adicional deve ter um 
valor diferente para Manifest name modifier (Modificador de nome de manifesto).

Criando e configurando saídas em grupos de saída de 
arquivos
Com grupos de saída de arquivos, cada ativo que o serviço cria corresponde a uma saída, em vez de um 
grupo de saída. Cada ativo contém todos os elementos de vídeo, áudio e legenda. Por isso, é mais simples 
configurar criando primeiro a saída e, em seguida, configurando todos os seletores de saída.

Criar saídas de arquivo
Se você criou um grupo de saída de arquivo emEtapa 3: criar grupos de saída (p. 15), crie e configure 
uma saída no grupo de saída de arquivo para cada arquivo independente que você pretende criar, 
conforme mostrado na ilustração a seguir.
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Para criar uma saída em um grupo de saída do arquivo

1. Quando você cria um grupo de saída, o AWS Elemental preenche MediaConvert automaticamente o 
grupo de saída com a saída 1, então você não precisa criá-lo explicitamente. Se você estiver criando 
apenas um arquivo autônomo, ignore o restante deste procedimento.

2. Se você quiser criar mais de um arquivo autônomo, crie saídas adicionais da seguinte forma:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha Grupo de 
arquivos.

b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).

Configurar seletores de saída em Saídas de arquivo
Em seguida, para cada saída de arquivo que você acabou de criar, configure os seletores de saída. A 
ilustração a seguir mostra os três tipos de seletores de saída, todos contidos em uma única saída.

Para configurar seletores de saída em uma saída de arquivo

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, em Grupo Arquivo, escolha
Saída 1.

2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira 
um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que ele cria para essa saída. 
Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, 
como -standalone-hi-res.
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3. Se um dos grupos predefinidos de configurações listados em Preset for adequado para o seu 
fluxo de trabalho, escolha-o na lista. Se você usar uma predefinição, ignore a próxima etapa desse 
procedimento.

Note

As predefinições de saída podem conter até um conjunto de configurações de vídeo, áudio 
e legenda. Por isso, se o arquivo de saída autônomo contiver mais de um ativo de áudio ou 
legenda, você não poderá usar uma predefinição.
Se você não puder usar predefinições na saída, mas quiser usar as configurações de 
predefinição como um ponto de partida, escolha a predefinição e escolha No preset (Sem 
predefinição) na lista suspensa Preset (Predefinição). Isso preenche previamente a saída 
com as mesmas configurações que estão na predefinição.

4. Especifique as configurações de saída da seguinte maneira:

a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as 
configurações gerais restantes. Essas configurações variam dependendo do contêiner que você 
escolher. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info 
(Informações) ao lado de cada configuração.

b. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), especifique valores de codificação 
de vídeo. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info 
(Informações) ao lado de cada configuração.

Note

A guia de configurações de vídeo é selecionada por padrão e, portanto, você não precisa 
escolher explicitamente esse grupo de configurações.

Note

Como só existe um seletor de vídeo de entrada por trabalho, você não precisa escolhê-lo 
explicitamente ao configurar as saídas de vídeo.

c. Escolha Audio 1 (Áudio 1) para exibir o grupo de configurações de codificação do primeiro 
ativo de áudio. Audio 1 (Áudio 1) está localizado no lado esquerdo do painel Stream settings 
(Configurações de streaming), abaixo de Video (Vídeo).

d. Em Stream settings (Configurações de streaming), para Audio source (Origem de áudio), escolha 
um dos seletores de áudio criados em Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e 
legendas (p. 13).

e. Na seção Configurações de streaming, especifique valores para codificação de áudio. Para obter 
mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de 
cada configuração.

f. Para incluir legendas na saída, escolha Add captions (Adicionar legendas) para exibir um grupo 
de configurações de legendas. Para obter mais informações sobre como configurar legendas, 
consulte Configurando legendas em MediaConvert trabalhos do AWS Elemental (p. 127).

Etapa 5: especificar as configurações globais do 
trabalho

As configurações de trabalho globais se aplicam a todas as saídas criadas pelo trabalho, conforme 
mostrado na ilustração a seguir.
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Para especificar configurações de trabalho globais

1. No painel Job (Trabalho), na seção Job settings (Configurações do trabalho), escolha Settings 
(Configurações).

2. Em IAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha permissões para acessar os 
buckets do Amazon S3 que contêm seus arquivos de entrada e saída. A função do IAM precisa ter 
uma relação de confiança com o AWS Elemental MediaConvert. Para obter informações sobre como 
criar essa função, consulte Configurar o permissões do IAM  (p. 5).

3. Como opção, especifique as configurações de timecode de todo o trabalho no painel Timecode 
configuration (Configuração de timecode).

Note

Se o trabalho incorporar áudios ou legendas fornecidos em um arquivo separado da entrada, 
ou se você usar o recurso de sobreposição gráfica (inserir imagens), será especialmente 
importante obter essas configurações.
Há três grupos distintos de configurações de timecode. A configuração de timecode de 
trabalho global é um desses três. Para obter mais informações sobre os diferentes conjuntos 
de configurações de timecode e como o AWS Elemental MediaConvert gerencia os 
timecodes, consulteConfiguração com os cronometros (p. 34).

4. Opcionalmente, especifique valores para as outras configurações da tarefa e ative os processadores 
globais. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info 
(Informações) ao lado de cada configuração.

Usando variáveis em suas configurações de 
trabalho

Você pode usar variáveis, também chamadas de identificadores de formato, nas configurações de tarefa. 
Os identificadores de formato são valores que você pode colocar nas configurações de tarefa que são 
resolvidos de forma diferente nas saídas de acordo com as características dos arquivos de entrada ou da 
tarefa. Eles são particularmente úteis em predefinições de saída, modelos de tarefa e tarefas que você 
pretende duplicar e reutilizar.

Por exemplo, você pode usar o identificador de formato de data $d$ para a configuração Destination 
(Destino). Se você quiser que as saídas sejam organizadas por data e hora de início da tarefa, em
Destination (Destino), insira s3://mediaconvert-output-bucket/$d$/. Para um trabalho que 
começa em 4 de junho de 2020, o serviço criará as saídas em s3://mediaconvert-output-
bucket/20200604/.

Para obter uma lista dos identificadores de formato disponíveis e exemplos de como usá-los, consulte the 
section called “Lista de variáveis de configuração com exemplos” (p. 24).
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Para obter informações sobre identificadores de formato que funcionam de forma diferente em 
saídas de streaming, consulte the section called “Usando variáveis de configuração com saídas de 
streaming” (p. 28).

Tópicos
• Lista de variáveis de configuração com exemplos (p. 24)
• Usando variáveis de configuração com saídas de streaming (p. 28)
• especificar um número mínimo de dígitos (p. 29)

Lista de variáveis de configuração com exemplos
A tabela a seguir fornece informações sobre cada um dos identificadores de formato que você pode 
usar em seu MediaConvert trabalho do AWS Elemental. Para obter informações sobre identificadores de 
formato que funcionam de forma diferente em saídas de streaming, consulte the section called “Usando 
variáveis de configuração com saídas de streaming” (p. 28).

Identificador de formato Valor a ser colocado no 
ambiente de trabalho

Configurações de 
trabalho compatíveis

Descrição e exemplo

Date and time $dt$ Destination (Destino)

Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Data e hora UTC de 
início da tarefa.

Formato: 
AAAAMMDDTHHMMSS

Exemplo: para uma 
tarefa que começa às 
3:05:28 PM em 4 de 
junho de 2020, o $dt
$ é resolvido como
20200604T150528.

Date $d$ Destination (Destino)

Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Data UTC do horário de 
início da tarefa.

Formato: AAAAMMDD

Exemplo: para uma 
tarefa que começa em 
4 de junho de 2020, o
$d$ é resolvido como
20200604.

Time $t$ Destination (Destino)

Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Horário de início UTC da 
tarefa.

Formato: HHMMSS

Exemplo: para uma 
tarefa que começa às 
3:05:28 PM, o $t$ é 
resolvido como 150528.

Video bitrate $rv$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

A taxa de bits do vídeo 
de saída, em kilobits. 
Para saídas QVBR, o 
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Identificador de formato Valor a ser colocado no 
ambiente de trabalho

Configurações de 
trabalho compatíveis

Descrição e exemplo

serviço usa a taxa de 
bits de vídeo máxima 
em kilobits.

Exemplo: se você definir
Encoding settings 
(Configurações de 
codificação), Video 
(Vídeo), Bitrate (Taxa 
de bits) (bits/s) como
50000000, $rv$ será 
resolvido como 50000.

Audio bitrate $ra$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Total de todas as taxas 
de bits de áudio na 
saída, em kilobits.

Exemplo: se você tiver 
uma saída com uma 
única guia de áudio e 
definir Encoding settings 
(Configurações de 
codificação), Audio 1 
(Áudio 1), Bitrate (Taxa 
de bits) (kbit/s) como
256000, $ra$ será 
resolvido como 256000.

Container bitrate $rc$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Taxa de bits de áudio e 
vídeo combinada para a 
saída, em kilobits.

Exemplo: você tem uma 
saída com uma guia 
de configurações de
Video (Vídeo) e uma 
guia de configurações 
de Audio 1 (Áudio 1). Se 
você definir Encoding 
settings (Configurações 
de codificação), Video 
(Vídeo), Bitrate (Taxa 
de bits) (bits/s) como
5000000 e definir
Encoding settings 
(Configurações de 
codificação), Audio 
(Áudio), Bitrate (Taxa 
de bits) (bits/s) como
96000 (96 kilobits), $rc
$ será resolvido como
5096.
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Identificador de formato Valor a ser colocado no 
ambiente de trabalho

Configurações de 
trabalho compatíveis

Descrição e exemplo

Video frame width $w$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

A largura do quadro, ou 
resolução horizontal, em 
pixels.

Exemplo: se você definir
Encoding settings 
(Configurações de 
codificação), Video 
(Vídeo), Resolution (w 
x h) (Resolução (l x a)
como 1280 x 720, $w
$ será resolvido como
1280.

Video frame height $h$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

A altura do quadro, ou 
resolução vertical, em 
pixels.

Exemplo: se você definir
Encoding settings 
(Configurações de 
codificação), Video 
(Vídeo), Resolution (w 
x h) (Resolução (l x a)
como 1280 x 720, $h
$ será resolvido como
720.

Framerate $f$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Taxa de quadros, em 
quadros por segundo, 
truncados para o 
número inteiro mais 
próximo.

Exemplo: se a taxa de 
quadros for 59.940, $f
$ será resolvido como
59.

Input file name $fn$ Destination (Destino)

Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Nome do arquivo de 
entrada, sem a extensão 
do arquivo. Para tarefas 
que têm várias entradas, 
este é o primeiro arquivo 
especificado na tarefa.

Exemplo: se Input 
1 (Entrada 1) para 
a tarefa for s3://
mediaconvert-
input/my-
video.mov, $fn$ será 
resolvido como my-
video.

26



MediaConvert Guia do usuário
Lista de variáveis de configuração com exemplos

Identificador de formato Valor a ser colocado no 
ambiente de trabalho

Configurações de 
trabalho compatíveis

Descrição e exemplo

Output container file 
extension

$ex$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

Varia, dependendo 
do grupo de saída. 
Para saídas File group 
(Grupo de arquivos), 
esta é a extensão do 
arquivo de contêiner 
de saída. Para outros 
grupos de saída, 
esta é a extensão do 
manifesto.

Exemplo de grupo 
de arquivos: se você 
escolher MPEG2-TS
para Output settings 
(Configurações de 
saída), Container 
(Contêiner), $ex$ será 
resolvido como m2ts.

Exemplo de grupo de 
HLS: se seu grupo de 
saída for HLS, $ex$
será resolvido como
m3u8.

$ $$ Modificador de nome

Modificador de 
segmento

$ com escape.

Exemplo:

Suponha que você 
forneça os seguintes 
valores:

• Nome do arquivo de 
entrada: file1.mp4

• Destino: s3://
mediaconvert-
input/

• Nome do modificador:
my-video$$hi-
res-

O nome e o caminho 
do arquivo de saída 
são resolvidos como
s3://mediaconvert-
input/my-video$hi-
res-file1.mp4.
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Usando variáveis de configuração com saídas de 
streaming
As variáveis nas configurações da tarefa, também chamadas de identificadores de formato, funcionam de 
forma diferente para saídas em grupos de saída Apple HLS e DASH ISO. Veja as diferenças:

Para saídas Apple HLS

Quando você usa os identificadores de formato de data e hora ($dt$, $t$, $d$) na configuração Segment 
modifier (Modificador de segmento), esses identificadores são resolvidos como a hora de conclusão de 
cada segmento, em vez de como a hora de início da tarefa.

Note

Para tarefas que usam transcodificação acelerada, os segmentos podem ser concluídos ao 
mesmo tempo. Isso significa que os identificadores de formato de data e hora nem sempre são 
resolvidos como valores exclusivos.

Para saídas DASH ISO

Você pode usar dois identificadores de formato adicionais na configuração Name modifier (Modificador de 
nome). Eles afetam o manifesto DASH, além do nome de arquivo de saída. Aqui estão os identificadores:

$Number$

Nos nomes de arquivo de saída , $Number$ é resolvido como uma série de números que aumentam a 
partir de 1. Isso substitui a numeração de segmentos padrão de nove dígitos nos nomes de arquivo de 
segmento. Por exemplo:
• Se você especificar video_$Number$ para Name modifier (Modificador de nome), o serviço criará 

arquivos de segmento chamados video_1.mp4, video_2.mp4, e assim por diante.
• Se você especificar apenas video_ para Name modifier (Modificador de nome), o serviço criará 

arquivos de segmento chamados video_000000001.mp4, video_000000002.mp4, e assim por 
diante.

Em seu manifesto do DASH, o AWS Elemental MediaConvert incluiduration estartNumber
dentro doSegmentTemplate elemento, assim:<SegmentTemplate timescale="90000" 
media="main_video_$Number$.mp4" initialization="main_video_$Number$init.mp4" 
duration="3375000"/>

Note

Se você usar o identificador de formato $Number$ em uma saída, também deverá usá-lo em 
todas as outras saídas do grupo de saídas.

$Bandwidth$

Nos nomes de arquivo de saída, $Bandwidth$ é resolvido como o valor de Video (Vídeo), Bitrate 
(Taxa de bits) mais o valor de Audio (Áudio), Bitrate (Taxa de bits) na saída. Independentemente de 
você incluir esse identificador de formato, o serviço usa a numeração de segmentos de nove dígitos 
nos nomes de arquivo de segmento.

Por exemplo, suponha que você especifique esses valores:
• Video (Vídeo), Bitrate (Taxa de bits) (bits/s): 50000000
• Audio (Áudio), Bitrate (Taxa de bits) (kbits/s): 96.0 (96.000 bits/s)
• Name modifier (Modificador de nome): video_$Bandwidth$

O valor de $Bandwidth$ é resolvido para 50.096.000. O serviço cria arquivos de segmento chamados
video_50096000_000000001.mp4, video_50096000_000000002.mp4, e assim por diante.
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No manifesto, o AWS Elemental MediaConvert incluiduration estartNumber dentro 
doSegmentTemplate elemento, assim:<SegmentTemplate timescale="90000" 
media="main_video_$Bandwidth$.mp4" initialization="main_video_$Bandwidth
$init.mp4" duration="3375000"/>.

$Time$

Nos nomes de arquivo de saída, $Time$ é resolvido como a duração, em milissegundos, do 
segmento. Quando você inclui esse identificador de formato, o serviço não usa a numeração de 
segmentos de nove dígitos padrão nos nomes de arquivo de segmento.

Por exemplo, se você especificar video180__$Time$ para Name modifier (Modificador 
de nome), o serviço criará arquivos de segmento chamados video180__345600.mp4,
video180__331680.mp4, e assim por diante. Nesses exemplos, as durações de segmento são 
345.600 ms e 331.680 ms.

No manifesto, o AWS Elemental MediaConvert inclui oSegmentTimeline interior 
doSegmentTemplate elemento, assim:

<Representation id="5" width="320" height="180" bandwidth="200000" 
 codecs="avc1.4d400c"> 
        <SegmentTemplate media="video180_$Time$.mp4" 
 initialization="videovideo180_init.mp4"> 
          <SegmentTimeline> 
            <S t="0" d="345600" r="2"/> 
            <S t="1036800" d="316800"/> 
          </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
      </Representation>

Note

Se você usar o identificador de formato $Time$ em uma saída, também deverá usá-lo em 
todas as outras saídas do grupo de saídas.

especificar um número mínimo de dígitos
Para identificadores de formato que retornam um número, você pode especificar um número mínimo de 
dígitos em que o identificador de formato será resolvido. Quando você faz isso, o serviço adiciona zeros à 
esquerda antes de qualquer valor que deve retornar um número menor de dígitos.

Use a sintaxe a seguir para especificar o número de dígitos: %0[number of digits]. Coloque esse 
valor apenas antes do $ final do identificador de formato.

Por exemplo, suponha que a altura do quadro de vídeo seja 720 e você deseja especificar um mínimo 
de quatro dígitos, para que ele apareça no nome de arquivo como 0720. Para fazer isso, use o seguinte 
identificador de formato: $h%04$.

Note

Os valores que são muito grandes para serem expressos no número de dígitos especificado são 
resolvidos com mais dígitos.
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Montando várias entradas e clipes 
de entrada com o AWS Elemental 
MediaConvert

Você pode usar MediaConvert para fluxos de trabalho de montagem. Um fluxo de trabalho de montagem é 
um MediaConvert trabalho que executa recorte e costura básicos de entrada para montar ativos de saída 
de diferentes fontes sem a necessidade de um software de edição separado. Por exemplo, um fluxo de 
trabalho de montagem pode criar um bumper seguido de conteúdo de recurso intercalado com anúncios. 
O conteúdo de recurso pode ter uma sobreposição gráfica de logotipo no início de cada segmento de 
recurso.

Com esses tipos de trabalhos, você monta suas saídas a partir de várias entradas (usando costura de 
entrada) ou partes de entradas (usando recorte de entrada). MediaConvert cria todas as saídas de um 
trabalho a partir dessa montagem. Se você quiser saídas com diferentes clipes dos arquivos de entrada ou 
com diferentes disposições de entradas, será necessário criar um trabalho separado para cada montagem.

Tópicos
• Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos (p. 30)
• Configurando um trabalho de fluxo de trabalho de montagem (p. 32)
• Configuração com os cronometros (p. 34)

Como MediaConvert usa cronogramas para montar 
trabalhos

MediaConvert monta entradas e clipes de entrada de acordo com os cronogramas de entrada e o
cronograma de saída. O serviço constrói essas linhas do tempo com base nas suas configurações e 
transforma as entradas em saídas com base nelas. A ilustração a seguir mostra três linhas do tempo de 
entrada independentes e uma linha do tempo de saída.
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Tópicos
• Cronogramas de entrada (p. 31)
• Cronograma de saída  (p. 31)

Cronogramas de entrada
Cada entrada tem a sua própria linha do tempo de entrada. Uma linha do tempo de entrada é uma série de 
códigos de tempo MediaConvert gerados para representar cada quadro do arquivo de entrada.

Por padrão, a linha do tempo de entrada é o mesmo que os timecodes incorporados no vídeo de entrada. 
Você pode especificar um timecode inicial diferente na configuração de entrada Fonte do Timecode. 
Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. 
O nome da configuração éTimecodeSource, localizado emSettings,Inputs. Para obter mais 
informações, consulte the section called “Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do timecode 
de entrada” (p. 34).

MediaConvert usa o cronograma de entrada para o seguinte:

• Determinar quando as sobreposições gráficas de entrada (imagens inseridas) aparecem no vídeo. Para 
obter mais informações sobre a diferença entre sobreposições de entrada e saída, consulte Escolhendo 
entre sobreposição de entrada e sobreposição de saída (p. 160).

• Determinar quando as sobreposições gráficas em movimento (imagens inseridas) aparecem no vídeo. 
Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de sobreposições gráficas, consulte Usando 
insertor de imagem (sobreposição gráfica) (p. 160).

• Sincronizar o vídeo com legendas associadas (sidecar) que estejam em um formato baseado em 
timecode. As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada 
separados do vídeo.

• Interpretar os timecodes fornecidos por você ao especificar os clipes de entrada.

Cronograma de saída
O cronograma de saída é a série de códigos de tempo MediaConvert gerados para incorporar nas saídas. 
MediaConvert também usa os códigos de tempo do cronograma de saída para recursos que se aplicam a 
todas as saídas da tarefa.

Por padrão, a linha do tempo de saída é o mesmo que os timecodes incorporados no vídeo do seu 
primeiro arquivo de entrada. Você pode especificar um timecode inicial diferente nas configurações 
de Timecode de toda a tarefa em Configurações do trabalho. Se você usa a API ou um SDK, pode 
encontrar essas configurações no arquivo JSON do seu trabalho. Essas configurações estão 
emSettings,TimecodeConfig. Para obter mais informações, consulte Ajustando o cronograma de 
saída com a configuração de timecode em todo o trabalho (p. 35).

MediaConvert usa o cronograma de saída para o seguinte:

• Determinar quais timecodes incorporar ao vídeo de saída quando você habilitar a Timecode insertion 
(Inserção de timecode) nas configurações de timecode de saída.

• Determinar quando as sobreposições de saída (imagens inseridas) aparecem no vídeo. Para obter mais 
informações sobre os diferentes tipos de sobreposições gráficas, consulte Usando insertor de imagem 
(sobreposição gráfica) (p. 160).

• Determinar como as listas de reprodução de variantes HLS mostram o tempo.
• Interpretar o timecode fornecido por você ao especificar um valor para Anchor timecode (Timecode de 

âncora).
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Configurando um trabalho de fluxo de trabalho de 
montagem

Siga estas etapas para configurar um trabalho que combina os recursos de fluxo de trabalho de 
montagem, como recorte de entrada, emenda de entrada, sobreposição gráfica e sincronização de 
legendas associadas. A execução das tarefas nesta ordem pode facilitar a configuração. Em particular, 
recomendamos especificar os clipes de entrada por último. Isso ocorre porque cada linha do tempo de 
entrada conta quadros de toda a entrada e não de cada clipe individualmente.

Esse procedimento depende do conceito de linhas do tempo de entrada e saída. Para obter mais 
informações, consulte Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos (p. 30).

Para configurar um trabalho de fluxo de trabalho de montagem (console)

1. Especifique os arquivos de entrada de vídeo.

É possível ter até 150 entradas em um trabalho. MediaConvert junta as entradas na ordem em que 
são adicionadas. Se quiser usar vários clipes do mesmo arquivo de entrada e na ordem cronológica 
sem outras entradas entre eles, especifique o arquivo de entrada apenas uma vez.

Para obter as instruções completas, consulte the section called “Etapa 1: especificar os arquivos de 
entrada” (p. 10).

2. Configure os seletores de áudio.

Em cada entrada, crie seletores de áudio para mapear o áudio de entrada para as saídas. Para obter 
instruções, consulte Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legendas (p. 13).

Com arquivos de áudio secundários, MediaConvert sincroniza áudio e vídeo sem levar em conta os 
códigos de tempo. MediaConvert alinha o início do arquivo de áudio com o início do arquivo de vídeo.

Independentemente de o áudio estar em um arquivo associado ou incorporado ao vídeo, você pode 
ajustar a sincronização usando a configuração Offset (Deslocamento) no seletor de áudio de entrada. 
Use um número positivo para Offset (Deslocamento) para avançar o áudio na linha do tempo de 
entrada; use um número negativo para retrocedê-lo.

3. Sincronize quaisquer legendas associadas.

A configuração da sincronização de legendas associadas depende do formato de legendas de 
entrada:

• Se o formato de legendas de entrada for baseado em timecode (por exemplo, SCC ou STL), o 
serviço sincronizará o timecode no arquivo de legendas com a linha do tempo de entrada.

• Se o formato das legendas de entrada for baseado em timestamp (por exemplo, SRT, SMI ou 
TTML), o serviço sincronizará as legendas com o vídeo sem considerar os timecodes.

Informações relacionadas

• Sobre a fonte do timecode de entrada e o alinhamento das legendas (p. 133)
• the section called “Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do timecode de 

entrada” (p. 34)
• Configuração de legendas (p. 127)

4. Configure quando você deseja que as sobreposições gráficas ou sobreposições gráficas em 
movimento apareçam.

A especificação da hora em que a sobreposição é exibida depende do tipo de sobreposição 
especificado:
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• Para sobreposições gráficas estáticas, especifique a sobreposição na entrada em que deseja 
que a sobreposição apareça. Especifique os horários de início e término com timecodes que 
correspondam à linha do tempo da entrada.

• Para sobreposições gráficas estáticas de entrada, especifique quando deseja que a sobreposição 
apareça com base na linha do tempo de saída.

• Para as sobreposições gráficas em movimento, especifique quando você deseja que a 
sobreposição apareça com base nas linhas de tempo das entradas.

Informações relacionadas

• the section called “Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do timecode de 
entrada” (p. 34)

• the section called “Ajustando o cronograma de saída com a configuração de timecode em todo o 
trabalho” (p. 35)

• Usando insertor de imagem (sobreposição gráfica) (p. 160)
5. Especifique os clipes de entrada.

A menos que você MediaConvert queira incluir a duração total da entrada, especifique clipes 
de entrada para cada entrada. Especifique os horários de início e término com timecodes que 
correspondam à linha do tempo da entrada.

Configure os clipes de entrada da seguinte forma:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma entrada.
b. Na seção Input clips, escolha Add input clip.
c. Insira os timecodes inicial e final para o primeiro clipe que você deseja incluir. Use o seguinte 

formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF.

Quando você especifica um clipe de entrada para uma entrada somente de áudio, os últimos 
números no timecode que você insere correspondem a centésimos de segundo. Por exemplo, 
00:00:30:75 é o mesmo que 30,75 segundos.

Certifique-se de fornecer os timecodes alinhados à linha do tempo de entrada. Por padrão, 
MediaConvert baseia o recorte de entrada em códigos de tempo que estão incorporados em seu 
vídeo de entrada. A forma como você alinha os códigos de tempo depende se o vídeo de entrada 
tem códigos de tempo incorporados:

• Se a entrada não tiver códigos de tempo incorporados, será necessário definir a Fonte do 
código de hora como Começar em 0 ou como Início especificado.

• Se sua entrada tiver timecodes incorporados e você quiser usá-los, para MediaConvert a fonte 
Timecode, mantenha o valor padrão, Embedded. Especifique as horas de início e de término do 
clipe de acordo.

Por exemplo, se a Fonte do código de hora da entrada estiver definida como Incorporado e o 
vídeo tiver códigos de tempo incorporados que começam em 01:00:00:00, defina o código de 
tempo de início de um clipe trinta segundos, como 01:00:30:00, não 00:00:30:00. Por padrão, 
a linha do tempo de entrada é a mesma que os códigos de tempo incorporados no vídeo. É 
possível alterar o que determina a linha do tempo de entrada ajustando a configuração de
Fonte do código de hora da entrada.

• Especifique uma duração do clipe de entrada com menos de 12 horas.

Para obter mais informações, consulte Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do 
timecode de entrada (p. 34).
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d. Especifique os clipes adicionais. Os vários clipes devem estar em ordem cronológica e não 
podem se sobrepor; cada Start timecode (Timecode inicial) deve vir após o End timecode 
(Timecode final) do clipe anterior.

Se você especificar mais de um clipe de entrada, todos eles aparecerão na saída, um após o 
outro, na ordem em que forem especificados.

Configuração com os cronometros
O AWS Elemental MediaConvert gerencia quadros de vídeo transcodificados por meio de seu timecode. 
O serviço usa os timecodes das linhas do tempo de entrada e saída criados para alinhar os elementos 
dos ativos de saída. Para obter informações sobre quais recursos são afetados por cada tipo de linha do 
tempo e como as linhas do tempo funcionam, consulte Como MediaConvert usa cronogramas para montar 
trabalhos (p. 30).

Existem três grupos distintos de configurações de timecode localizados em três lugares diferentes no 
console:

• Configurações do timecode de entrada

A configuração de entrada Timecode source (Origem do timecode) afeta a linha do tempo de entrada.
• Configuração do timecode por toda a tarefa

As configurações de Timecode configuration (Configuração do timecode) em Job settings 
(Configurações do trabalho) afetam a linha do tempo de saída.

• Configurações do timecode de saída

As configurações de timecode em Output (Saída) determinam se e como as informações do timecode 
são exibidas em cada saída. Essas configurações afetam somente o que está incluído nas saídas; elas 
não determinam quais são os timecodes.

Para fornecer precisão de quadros para entradas de vídeo, MediaConvert usa códigos de tempo que 
especificam quadros por número de quadros, não por milissegundo. Todos os timecodes estão no seguinte 
formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF. Para quadro suspenso, MediaConvert usa 
um ponto e vírgula antes do número do quadro: HH:MM:SS; FF.

Quando você especifica um clipe de entrada para uma entrada somente de áudio, os últimos números no 
timecode que você insere correspondem a centésimos de segundo. Por exemplo, 00:00:30:75 é o mesmo 
que 30,75 segundos.

Tópicos
• Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do timecode de entrada (p. 34)
• Ajustando o cronograma de saída com a configuração de timecode em todo o trabalho (p. 35)
• Colocando códigos de tempo em suas saídas (p. 38)

Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do 
timecode de entrada
O valor de Timecode source (Origem do timecode) especificado nas configurações de uma entrada afeta a 
linha do tempo de entrada dessa entrada. Para obter informações sobre quais recursos são afetados pela 
linha do tempo de entrada, consulte Cronogramas de entrada (p. 31).
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Para ajustar a configuração de Timecode source (Origem do timecode) de entrada (console)

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma entrada.
2. Em Seletor de vídeo, Fonte do Timecode, especifique se MediaConvert lê os timecodes da entrada 

ou os gera. MediaConvert pode gerar códigos de tempo a partir de zero ou de um timecode inicial que 
você especificar. Veja as opções para Timecode source (Origem do timecode):

• Embedded (Incorporado): o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo de entrada. Este 
é o valor padrão.

Note

Não escolha esse valor, a menos que seu vídeo de entrada tenha timecodes incorporados.
• Start at 0 (Iniciar em 0): o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como 

00:00:00:00.
• Specified start (Início especificado): o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada 

como o valor especificado na configuração Start timecode (Timecode inicial).

Independentemente da fonte, os timecodes estão no seguinte formato de 24 horas com um número de 
quadro: HH:MM:SS:FF.

Para ajustar a configuração de TimecodeSource (Timecode source (Origem do timecode)) de 
entrada (API, SDK e AWS CLI)

• Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para TimecodeSource, localizado 
emSettings,Inputs.

Escolha um valor para TimecodeSource da seguinte forma:

• EMBEDDED: o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo de entrada. Este é o valor 
padrão.

Note

Não escolha esse valor, a menos que seu vídeo de entrada tenha timecodes incorporados.
• ZEROBASED: o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como 00:00:00:00.
• SPECIFIEDSTART: o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como o valor 

especificado na configuração Start timecode (Timecode inicial).

Ajustando o cronograma de saída com a configuração 
de timecode em todo o trabalho
Os valores especificados para a Timecode configuration (Configuração do timecode) de todo o trabalho 
afetam a linha do tempo de saída. Para obter informações sobre quais recursos são afetados pela linha do 
tempo de saída, consulte Cronograma de saída  (p. 31).

Para ajustar a configuração de timecode de todo o trabalho (console)

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha Configurações.
2. Na seção Timecode configuration, para Source, escolha um dos seguintes valores:

• Embedded: o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo.
• Start at 0: o serviço ignora quaisquer timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro de vídeo 

o timecode 00:00:00:00 (HH:MM:SS:FF).
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• Specified start: o serviço ignora quaisquer timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro de 
vídeo o valor fornecido para Start Timecode.

O campo Start Timecode aparece quando você seleciona Specified start.

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. 
O nome da configuração éSource, localizado dentro deSettings,TimecodeConfig.

Se você não selecionar um valor para Source, o padrão será titititier-titier-titier-titier-titier-titier-tititi

Note

Se o vídeo de entrada não tiver códigos incorporados e você definir Source (Origem) como
Embedded (Incorporada) ou deixar Source sem especificar, a saída não terá timecodes. 
Isto significa que os recursos que exigirem uma hora de início baseada em timecode, como 
legendas de sidecar e sobreposições gráficas, não aparecerão em sua saída.

3. Defina um valor para Anchor Timecode.

Se você usar uma plataforma de edição que depender de um timecode de âncora, use Anchor 
timecode (Timecode de âncora) para especificar um ponto em que os quadros de entrada e saída 
tenham o mesmo timecode. Use o seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: 
HH:MM:SS:FF. Essa configuração ignora a conversão da taxa de quadros.

O comportamento do sistema para Anchor timecode (Timecode de âncora) varia de acordo com a sua 
configuração para Source (Origem):

• Se você escolher Start at 0 para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em Anchor 
timecode, contando a partir de 00:00:00:00.

Por exemplo, se você definir Anchor timecode como 01:00:05:00, o quadro âncora será uma hora e 
cinco segundos no vídeo.

• Se você escolher Embedded para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em Anchor 
timecode, contando a partir do primeiro timecode incorporado.

Por exemplo, se os timecodes incorporados começarem em 01:00:00:00 e você definir Anchor 
timecode como 01:00:05:00, o quadro âncora será de cinco segundos no vídeo.

• Se você escolher Specified start para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em
Anchor timecode, contando a partir do timecode especificado para o primeiro quadro.

Por exemplo, se você especificar 00:30:00:00 como seu timecode de início e definir Anchor 
timecode como 01:00:05:00, o quadro âncora será de trinta minutos e cinco segundos no vídeo.

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. 
O nome da configuração éAnchor, localizado emSettings,TimecodeConfig.

Se você não definir um valor para Anchor timecode, o serviço não usará um timecode de âncora.
4. Em Timestamp offset, forneça uma data. Essa configuração se aplica apenas a saídas que suportam 

um program-date-time carimbo. Use Timestamp offset para substituir a data do timecode sem afetar o 
tempo e o número de quadros. Essa configuração não tem efeito, a menos que você também inclua o 
program-date-time carimbo na saída.

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. 
O nome da configuração éTimestampOffset, localizado emSettings,TimecodeConfig.
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Para ajustar a configuração de timecode de todo o trabalho (API, SDK e AWS CLI)

1. Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para Source, localizado dentro 
deSettings,TimecodeConfig. Escolha um dos seguintes valores:

• EMBEDDED: o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo.
• ZEROBASED: o serviço ignora todos os timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro do 

vídeo o timecode 00:00:00:00 (HH:MM:SS:FF).
• SPECIFIEDSTART: o serviço ignora todos os timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro 

de vídeo o valor fornecido para Start Timecode (Timecode inicial).

O campo Start Timecode aparece quando você seleciona Specified start.

Se você não selecionar um valor para Source, o padrão será titititier-titier-titier-titier-titier-titier-tititi

Note

Se o vídeo de entrada não tiver códigos incorporados e você definir Source (Origem) como
Embedded (Incorporada) ou deixar Source sem especificar, a saída não terá timecodes. 
Isto significa que os recursos que exigirem uma hora de início baseada em timecode, como 
legendas de sidecar e sobreposições gráficas, não aparecerão em sua saída.

2. Opcional. Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor paraAnchor, localizado 
emSettings,TimecodeConfig.

Se você usa uma plataforma de edição que depende do timecode de âncora, use Anchor para 
especificar um ponto no qual os quadros de entrada e saída tenham o mesmo timecode. Use o 
seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF. Essa configuração ignora a 
conversão da taxa de quadros.

O comportamento do sistema para Anchor varia de acordo com a sua configuração para Source:

• Se você selecionar ZEROBASED para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em
Anchor, contando a partir de 00:00:00:00.

Por exemplo, se você definir Anchor como 01:00:05:00, o quadro de âncora será uma hora e cinco 
segundos no vídeo.

• Se você selecionar EMBEDDED para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em
Anchor, contando a partir do timecode incorporado.

Por exemplo, se os timecodes incorporados começarem em 01:00:00:00 e você definir Anchor
como 01:00:05:00, o quadro de âncora será de cinco segundos no vídeo.

• Se você selecionar SPECIFIEDSTART para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido 
em Anchor, contando a partir do timecode especificado para o primeiro quadro.

Por exemplo, se você especificar 00:30:00:00 como o timecode inicial e definir Anchor como 
01:00:05:00, o quadro de âncora será de trinta minutos e cinco segundos no vídeo.

3. Opcional. Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor paraTimestampOffset, 
localizado emSettings,TimecodeConfig. Especifique a data no seguinte formato: YYYY-MM-DD
Por exemplo, 2008-06-26.

Essa configuração se aplica apenas a saídas que suportam um program-date-time carimbo. Use
Timestamp offset para substituir a data do timecode sem afetar o tempo e o número de quadros. Essa 
configuração não tem efeito, a menos que você também inclua o program-date-time carimbo na saída.
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Colocando códigos de tempo em suas saídas
Há duas configurações relacionadas ao timecode que você pode ajustar de forma diferente para cada 
saída: Timecode insertion (Inserção de timecode) e Timecode burn-in (Gravação do timecode).

Configuração com os metadados de titimode titidez
A configuração de inserção do Timecode determina se uma determinada saída tem timecodes 
incorporados em seus metadados. MediaConvert coloca automaticamente essas informações no 
local apropriado, dependendo do codec de saída. Para MPEG-2 e QuickTime codecs, como o Apple 
ProRes, o serviço insere os timecodes nos metadados i-Frame do vídeo. Para H.265 (HEVC) e H.264 
(AVC), o serviço insere os timecodes na mensagem de temporização de imagem SEI (informações de 
aprimoramento suplementares).

Para incluir metadados de timecode em uma saída (console)

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma saída.
2. Em Stream settings (Configurações de fluxo), Timecode insertion (Inserção de timecode), escolha

Insert (Inserir) para incluir metadados de timecode. Escolha Disabled (Desabilitado) para omitir os 
metadados de timecode.

Para incluir metadados de timecode em uma saída (API, SDK e AWS CLI)

• Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para TimecodeInsertion, localizado 
emSettings,OutputGroups,Outputs,VideoDescription.

Use PIC_TIMING_SEI para incluir os metadados de timecode. Use DISABLED para omitir os 
metadados de timecode.

Gravando códigos de tempo nos quadros de vídeo
A configuração de Timecode burn-in (Gravação do timecode) determina se uma determinada saída possui 
timecodes visíveis inscritos nos próprios quadros de vídeo. Os timecodes não são uma sobreposição, mas 
sim uma parte permanente dos quadros de vídeo.

Para gravar timecodes em uma saída (console)

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma saída.
2. Em Stream settings, Preprocessors, escolha Timecode burn-in.
3. Opcionalmente, forneça valores para as configurações Prefix, Font size e Position. Mesmo que você 

não forneça esses valores, os timecodes são gravados na sua saída usando esses valores padrão:

• Prefix: sem prefixo
• Font size: Extra Small (10)
• Position: Top Center

Para obter detalhes sobre cada uma dessas configurações, escolha o link Info ao lado de Timecode 
burn-in.
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Para gravar timecodes em uma saída (API, SDK e AWS CLI)

1. Em sua especificação de trabalho JSON, inclua a configuração TimecodeBurnin.
TimecodeBurninestá localizado 
emSettings,OutputGroups,Outputs,VideoDescription,VideoPreprocessors.

2. Opcionalmente, forneça valores para as configurações filho de TimecodeBurnin. Se você não 
fornecer esses valores, os timecodes serão gravados na sua saída usando estes valores padrão:

• Prefix: sem prefixo
• FontSize: 10
• Position: TOP_CENTER

39

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-videopreprocessor-timecodeburnin


MediaConvert Guia do usuário
Usando grupos de saída para especificar um tipo 
de pacote de streaming ou arquivo independente

Criação de resultados com o AWS 
Elemental MediaConvert

Uma única MediaConvert tarefa pode criar saídas na forma de um arquivo independente (por exemplo, um 
arquivo.mp4), um conjunto de arquivos para streaming de taxa de bits adaptável (ABR) (por exemplo, um 
pacote Apple HLS) ou combinações de ambos. Ao criar grupos de saída e as saídas dentro deles, você 
especifica o número e os tipos de arquivos que seu trabalho gera.

Quando seu MediaConvert trabalho estiver concluído, você poderá usar a Amazon CloudFront ou outra 
rede de distribuição de conteúdo (CDN) para entregar seu pacote de streaming. O CDN envia seu vídeo 
para as pessoas que desejam vê-lo. Para obter mais informações, consulte Fornecer vídeo sob demanda 
(VOD) com CloudFront.

Os tópicos desta seção explicam a relação entre grupos MediaConvert de saída, MediaConvert saídas e 
os arquivos de saída reais que são MediaConvert entregues a você.

Tópicos
• Usando grupos de MediaConvert saída do AWS Elemental para especificar um tipo de pacote de 

streaming ou arquivo autônomo (p. 40)
• Escolhendo seus grupos de saída de streaming ABR (p. 42)
• Suporte à versão do player HLS (p. 45)

Usando grupos de MediaConvert saída do AWS 
Elemental para especificar um tipo de pacote de 
streaming ou arquivo autônomo

Uma MediaConvert saída do AWS Elemental funciona de forma diferente dependendo do tipo de grupo de 
saída do qual ela faz parte.

Arquivo

Em um grupo de saída de arquivo, cada saída que você configura resulta em um arquivo de saída 
independente.

Por exemplo, você pode configurar uma saída que conter todo o vídeo, o áudio e as legendas juntos. 
E você também pode configurar uma saída separada para legendas secundárias, como TTML.

Pacotes de saída de streaming

Nos grupos de saída a seguir, as saídas que você configura são partes separadas de um único pacote 
de streaming de taxa de bits adaptável (ABR): CMAF, Apple HLS, DASH ISO e Microsoft Smooth 
Streaming.

Em um grupo de saída ABR, cada saída geralmente é um elemento da mídia. Ou seja, cada saída é uma 
fatia na pilha de taxa de bits adaptável (ABR). Por exemplo, você pode ter uma saída para cada uma das 
três resoluções de vídeo, uma saída para cada uma das duas faixas do idioma de áudio e uma saída para 
cada um dos dois idiomas das legendas.

A ilustração a seguir mostra a relação entre as saídas em um grupo de saída ABR e os arquivos 
MediaConvert criados. Cada caixa laranja corresponde a uma saída dentro do grupo de saída. Neste 
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exemplo, há três resoluções de vídeo, áudio em dois idiomas e legendas em dois idiomas. O pacote 
contém arquivos de áudio, vídeo e legenda segmentados e arquivos manifesto que informam ao player de 
quais arquivos fazer download e quando executá-los.

Um único trabalho pode gerar de zero a vários arquivos autônomos e zero para muitos pacotes de 
streaming. Para criar mais do que um arquivo autônomo, adicione um único grupo de saída de arquivos ao 
seu trabalho e adicione várias saídas a esse grupo de saída. Para criar mais de um pacote de streaming, 
adicione vários grupos de saída CMAF, AppleHLS, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming ao trabalho.

A ilustração a seguir mostra um MediaConvert trabalho que gera dois arquivos.mp4 autônomos, dois 
pacotes Apple HLS e um pacote CMAF.

Para obter informações sobre como configurar grupos de saída e saídas no seu trabalho, consulte
Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9).
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Escolhendo seus grupos de saída de streaming 
ABR

Para criar ativos de mídia para pessoas fazerem streaming para os dispositivos, escolha um ou mais dos 
grupos de saída ABR: Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming ou CMAF. O tipo de grupo de 
saída determina quais reprodutores de mídia podem reproduzir os arquivos MediaConvert criados a partir 
desse grupo de saída.

Note

Quando você configurar grupos de saída do CMAF, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming, 
defina a duração do fragmento corretamente. Para obter mais informações sobre a configuração 
do tamanho do fragmento, consulte Definindo o comprimento do fragmento para saídas de 
streaming (p. 43).

A tabela a seguir resume as relações entre grupos de saída e players de mídia.

Para executar em... Use este grupo de saída...

Dispositivos Apple, mais antigos que 
aproximadamente 2013

Apple HLS

Dispositivos Apple, mais novos CMAF

Dispositivos Android, a maioria das TVs 
inteligentes

CMAF ou DASH ISO

Dispositivos Microsoft Microsoft Smooth Streaming

Note

MediaConvert faturas por minuto de tempo de saída transcodificado, não por trabalho. Por isso, 
quando você adiciona grupos de saída a um trabalho, ele fica mais caro.
Por exemplo, um trabalho com um pacote Apple HLS e um pacote DASH ISO custa duas vezes 
mais do que um trabalho com apenas um desses pacotes, supondo-se que as configurações de 
transcodificação sejam iguais.

Para determinar de quais grupos de saída você precisa

1. Decida em quais dispositivos você deseja que os visualizadores finais possam executar o ativo de 
mídia transcodificado. Se você quiser que o ativo seja executado em todos os dispositivos possíveis, 
inclua estes grupos de saída:

• Apple HLS
• DASH ISO ou CMAF
• Microsoft Smooth Streaming

2. Considere se é necessário usar recursos de codificação avançados. Para entregar um dos seguintes 
para dispositivos Apple, você também deve incluir um grupo de saída CMAF:

• Vídeo em HDigh-dynamic-range (HDR)
• Vídeo codificado em H.265 (HEVC)

Se incluir uma saída CMAF, você não precisará criar uma saída DASH ISO porque todos os players 
compatíveis com DASH também são compatíveis com CMAF.
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Note

Existem alguns reprodutores DASH incomuns que exigem explicitamente o tipo de extensão 
de segmentação de vídeo .mp4. MediaConvert emite segmentos de vídeo CMAF no 
formato.cmfv. Para criar uma saída que seja compatível com esses players, inclua um grupo 
de saída DASH ISO no trabalho.

3. Considere a compensação do custo.

Se não precisar oferecer suporte a players produzidos antes de aproximadamente 2013 e aos players 
DASH raros que exigem segmentos de vídeo .mp4, você poderá incluir um único grupo de saída 
CMAF, em vez de DASH ISO e Apple HLS. Criar um único pacote CMAF em vez de pacotes DASH 
ISO e Apple HLS separados também pode economizar no armazenamento e na distribuição do vídeo, 
porque você precisa armazenar e distribuir apenas um conjunto de arquivos de áudio e vídeo.

Definindo o comprimento do fragmento para saídas de 
streaming
Para todos os grupos de saída de streaming ABR que não forem HLS (CMAF, DASH e Microsoft 
Smooth Streaming), o valor que você especificar para Fragment length (Tamanho do fragmento)
(FragmentLength) deverá funcionar com as outras configurações de saída que você especificar. Se você 
definir o Fragment length (Tamanho do fragmento) incorretamente, quando os espectadores assistirem ao 
vídeo de saída, o player poderá travar. Isso pode acontecer porque o player espera segmentos adicionais 
no final do vídeo e solicita segmentos que não existem.

O Fragment length (Tamanho do fragmento) é restrito por seus valores para Closed GOP cadence 
(Cadência GOP fechada) (GopClosedCadence), GOP size (Tamanho de GOP) (GopSize) e Framerate
(FramerateNumerator, FramerateDenominator). Para obter informações sobre como encontrar 
essas configurações no console e na especificação do trabalho JSON, consulte Encontrando as 
configurações relacionadas ao comprimento do fragmento (p. 44).

Note

Quando você definir sua saída Framerate como Follow source (Siga a origem), certifique-se de 
que a taxa de quadros do vídeo de entrada (que funciona como a taxa de quadros de saída) 
funcione com o valor que você especificou para o tamanho do fragmento de saída.

Regra para o comprimento do fragmento
O tamanho do fragmento deve ser um número inteiro e deve ser um múltiplo do valor:

GOP size (Tamanho do GOP) x Closed GOP cadence (Cadência do GOP fechado) ÷ Framerate (Taxa de 
quadros)

Exemplos de comprimentos de fragmentos
Exemplo: configurações corretas

Cadência GOP fechada = 1

Framerate = 30

Tamanho de GOP = 60 quadros

Tamanho do fragmento = 2

Exemplo: configurações incorretas
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relacionadas ao comprimento do fragmento

Cadência GOP fechada = 1

Framerate = 50

Tamanho de GOP = 90 quadros

Tamanho do fragmento = 2

Encontrando as configurações relacionadas ao 
comprimento do fragmento
Quando você define Fragment length (Tamanho do fragmento), verifique seus valores para Closed GOP 
cadence (Cadência GOP fechada), GOP size (Tamanho de GOP), e Framerate.

Comprimento do fragmento
Você pode definir o tamanho do fragmento usando o console ou a especificação do trabalho JSON. A 
configuração do tamanho do fragmento se aplica a um grupo de saída e afeta cada saída no grupo.

Para encontrar a configuração do tamanho do fragmento (console)

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha o nome do seu 
grupo de saída CMAF, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming.

2. Na seção de configurações de grupo à direita, localize tamanho do fragmento.

A seção de configurações do grupo é intitulada CMAF group settings (Configurações do grupo 
CMAF), DASH ISO group settings (Configurações de grupo DASH ISO), ou MS Smooth group settings 
(Configurações de grupo MS Smooth).

Para encontrar a configuração do tamanho do fragmento (especificação do trabalho JSON)

• Encontre FragmentLength como um filho de OutputGroupSettings, como no exemplo a seguir:

{ 
  "Settings": { 
    ... 
    "Inputs": [ 
      ... 
    ], 
    "OutputGroups": [ 
      { 
        "Name": "DASH ISO", 
        "OutputGroupSettings": { 
          "Type": "DASH_ISO_GROUP_SETTINGS", 
          "DashIsoGroupSettings": { 
            "SegmentLength": 30, 
             "FragmentLength": 2,
            "SegmentControl": "SINGLE_FILE", 
            "HbbtvCompliance": "NONE" 
          } 
        }, 
  ...

Cadência fechada do GOP, tamanho e taxa de quadros do GOP
Você pode definir Closed GOP cadence (Cadência de GOP fechada), GOP size (Tamanho de GOP), 
e Framerate (Taxa de quadros) usando o console ou a especificação de trabalho JSON. Essas 
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configurações aplicam-se a cada saída individualmente. Ao defini-las, certifique-se de que os valores 
definidos para cada saída no grupo de saída funcionem com o valor que você especificou para o Tamanho 
do fragmento do grupo de saída.

Note

Sua pilha ABR tem várias saídas. Certifique-se de definir esses valores em cada saída.

Para encontrar as configurações de codificação para uma saída (console)

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha o nome da sua 
saída, como Saída 1, Saída 2 e assim por diante.

2. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), a guia Video (vídeo) é selecionada 
automaticamente. Encontre Closed GOP cadence (Cadência de GOP fechada), GOP size (Tamanho 
de GOP), e Framerate nessa guia.

Para encontrar as configurações de codificação para uma saída (especificação de trabalho JSON)

• Encontre GopClosedCadence, GopSize, FramerateNumerator, e FramerateDenominator
como filhos das configurações de codec, como no exemplo a seguir. Neste exemplo, o codec é
H_264, portanto, o pai das configurações do codec é H264Settings:

{ 
  "Settings": { 
    ... 
    "Inputs": [ 
      ... 
    ], 
    "OutputGroups": [ 
      { 
        "Name": "DASH ISO", 
        ... 
        }, 
        "Outputs": [ 
          { 
            "VideoDescription": { 
              ... 
              "CodecSettings": { 
                "Codec": "H_264", 
                "H264Settings": { 
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE", 
                  "NumberReferenceFrames": 3, 
                  "Syntax": "DEFAULT", 
                  "Softness": 0, 
                   "GopClosedCadence": 1,
                  "GopSize": 60,
      ... 
                   "FramerateNumerator": 60,
                  "FramerateDenominator": 1
                } 
              }, 
              ... 
            },

Suporte à versão do player HLS
A maioria dos ativos de HLS que você cria com o AWS Elemental MediaConvert é compatível com os 
players HLS versão 2 e posteriores. Dependendo dos recursos que você usa MediaConvert, alguns 
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ativos exigem versões dos reprodutores de HLS posteriores à versão 2, como as versões 3, 4 ou 5. 
MediaConvert define automaticamente os metadados da versão do player com base nos recursos que 
você habilita.

Esta lista mostra os recursos que podem exigir suporte atualizado para player:

Add I-frame only manifest: HLS Output group > Output > Advanced > Add I-frame only manifest

Quando você escolhe Include, os visualizadores poderão reproduzir o ativo com players HLS versão 4 
e posteriores.

Quando você escolhe Exclude, os visualizadores poderão reproduzir o ativo com players HLS versão 
2 e posteriores.

Tipo de faixa de áudio: Grupo de saída HLS > Saída > Configurações de saída > Avançado > Tipo de faixa 
de áudio

Quando você escolhe uma das opções de Alternate audio para qualquer uma das suas variantes de 
áudio, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 4 e posteriores.

Quando você escolhe Audio-only variant stream para Audio track type ou deixa Audio track type
desmarcado para todas as suas variantes de áudio, os visualizadores podem reproduzir o ativo com 
players HLS versão 2 e posteriores.

DRM encryption method: HLS output group > DRM encryption > Encryption method

Quando você escolhe SAMPLE-AES para DRM encryption, Encryption method, os visualizadores 
podem reproduzir o ativo com players HLS versão 5 e posteriores.

Quando você escolhe outro valor para DRM encryption, Encryption method, os visualizadores podem 
reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

Sinalizador de serviço de vídeo descritivo: grupo de saída HLS > Saída (deve ser somente de áudio) > 
Configurações de saída > Sinalizador de serviço de vídeo descritivo

Essa configuração também está disponível nos grupos de saída CMAF: Grupo de saída CMAF > 
Saída > Configurações do contêiner CMAF > Avançado > Sinalizador de serviço de vídeo descritivo

Para encontrar essa configuração, sua saída HLS ou CMAF deve ter somente configurações de áudio. 
Nas saídas HLS, você deve remover a guia Vídeo padrão.

Quando você escolhe Sinalizar como sinalizador de serviço de vídeo descritivo, os espectadores 
podem reproduzir o ativo com reprodutores HLS versão 5 e posteriores.

Observe que, para criar uma saída Apple HLS compatível, ao definir o sinalizador de serviço de vídeo 
descritivo como Sinalizador, você também deve definir o tipo de faixa de áudio como Áudio alternativo, 
seleção auto, áudio padrão ou alternativo, seleção auto, não padrão.

Manifest duration format: HLS output group > Apple HLS group settings > Advanced > Manifest duration 
format

Quando você define o formato de duração do manifesto como Integer, os visualizares podem 
reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

Quando você define o formato de duração do manifesto como Floating point, os visualizares podem 
reproduzir o ativo com players HLS versão 3 e posteriores.

Segment control: HLS output group > Apple HLS group settings > Segment control

Quando você define o controle de segmento como Single file, os visualizadores podem reproduzir o 
ativo com players HLS versão 4 e posteriores.

Quando você define o controle de segmento como Segmented files, os visualizadores podem 
reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.
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Configurando o acesso de 
outrasAWS contas às suas 
MediaConvert saídas do AWS 
Elemental

Ao seguir a configuração usual para permissões conforme descrito em Configurar o permissões do IAM
 (p. 5), somente os usuários que pertencem à sua conta da AWS podem acessar seus arquivos de saída.

Em alguns casos, convém permitir que usuários de outras contas da AWS acessem as saídas de seus 
trabalhos. Por exemplo, pode ser conveniente executar trabalhos de transcodificação em nome de um 
de seus clientes e ele ter acesso às saídas dos trabalhos. Você pode fazer isso por meio de uma das 
seguintes maneiras:

• Conceder ao bucket do Amazon S3.

Ao fazer isso, MediaConvert grava seus arquivos de saída em seu bucket e concede acesso ao seu 
bucket para outra conta.

• MediaConvert Faça com que seus arquivos de saída sejam gravados em um bucket de propriedade de 
outra conta.

Você pode MediaConvert aplicar uma lista de controle de acesso enlatado (ACL) do Amazon S3 em 
suas saídas. ACL pré-configurada é uma ACL predefinida que inclui as permissões necessárias.

Ao fazer isso, você ainda possui o arquivo de saída, mas MediaConvert concede acesso às saídas ao 
proprietário do bucket.

Tópicos
• Conceder ao bucket do Amazon S3 de saída (p. 47)
• Gravar suas saídas em um bucket do Amazon S3 em outra conta  (p. 48)

Conceder ao bucket do Amazon S3 de saída
Suponha que você queira que as saídas de seus MediaConvert trabalhos residam em um bucket do 
Amazon S3 que você possui, mas deseja que os usuários que pertencem a outraAWS conta tenham 
acesso a elas. Para conceder acesso, você pode adicionar uma política de bucket do Amazon S3 ao seu 
bucket de saída.

Para ver um tutorial sobre como conceder esse acesso, consulte o Exemplo 2: Proprietário do bucket 
concedendo permissões de bucket entre contas no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

A seguinte política de bucket de exemplo concede acesso ao seu bucket de saída:

{ 
    "Id": "Policy1572454561447", 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1572454547712", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket/*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "111122223333" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

Gravar suas saídas em um bucket do Amazon S3 
em outra conta

Quando você deseja que as saídas de seus MediaConvert trabalhos residam em um bucket do Amazon 
S3 que pertence a outraAWS conta, você trabalha junto com o administrador dessa conta para adicionar 
uma política de permissões de bucket que conceda acesso para gravar os arquivos e adicionar uma 
lista de controle de acesso predefinido (ACL) do Amazon S3 às saídas. Depois, configure o trabalho 
do MediaConvert para gravar nesse bucket e, enquanto isso, adicionar automaticamente a ACL pré-
configurada bucket-owner-full-control.

O resultado dessa configuração é que você possui os arquivos, mas eles residem no bucket de outra 
conta. O proprietário do bucket tem acesso total aos arquivos.

Para gravar suas saídas em um bucket pertencente a outra conta

1. Trabalhe com um administrador da outra conta para adicionar uma política de bucket ao bucket do 
Amazon S3 em que você deseja gravar os arquivos de saída. Para obter mais informações, consulte
Como adicionar uma política de bucket do S3? no Guia do usuário do Amazon Simple Storage 
Service.

A seguinte política de bucket de exemplo concede as permissões necessárias:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "Policy1570060985561", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1570060984261", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObject", 
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                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket", 
                "arn:aws:s3:::bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

2. Para qualquer trabalho que grave saídas nesse bucket, aplique a ACL de Bucket owner full control 
(Controle total do proprietário do bucket) da seguinte forma:

a. Prepara o teu trabalho como sempre. Para obter mais informações, consulte Configuração de um 
trabalho (p. 9).

b. Especifique o bucket Amazon S3 da outra conta para seu destino de saída. Na página Criar Job, 
no painel Trabalho à esquerda, escolha um grupo de saída. Na seção de configurações de grupo 
à direita, localize Destination (Destino).

c. Habilite o Access control (Controle de acesso) e, depois, escolha Bucket owner full control 
(Controle total do proprietário do bucket) para Canned access control list (Lista de controle de 
acesso pré-configurada).
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Trabalhando com MediaConvert 
empregos no AWS Elemental

Uma tarefa se encarrega da transcodificação de um arquivo de mídia. Ao criar um trabalho, você especifica 
as informações que você MediaConvert quer para a transcodiação. Por exemplo, você especifica quais 
arquivos transcodificar, como nomear os arquivos transcodificados e onde salvá-los, quais recursos 
avançados aplicar etc.

Você pode lidar com as tarefas destas maneiras:

• Criar tarefa — Ao criar uma tarefa, você a envia simultaneamente para uma fila para processamento. O 
processamento começa automaticamente pelas filas, na medida em que os recursos permitirem. Para 
obter informações sobre alocação de recursos, consulte ComoMediaConvert aloca recursos e prioriza 
trabalhos com filas sob demanda (p. 70).

Para... Consulte...

Especifique cada configuração manualmente. Criar um tarefa (p. 8)

Crie uma tarefa com base em um modelo. Trabalhar har har har har har har har har har har 
har har har har har (p. 63)

Use predefinições de saída para especificar 
configurações de saída.

Usando predefinições de saída (p. 56)

Duplicar uma tarefa que foi executada 
recentemente.

Duar um trabalho concluído (p. 50)

Duplicar uma tarefa que foi executada 
anteriormente a partir de um arquivo JSON 
exportado.

Exe e importar e importar (p. 52)

• Exibir histórico de trabalhos — Você pode ver um registro de qualquer trabalho criado nos últimos 
três meses. Esse registro mostra as configurações e o status de conclusão da tarefa (ENVIADA, 
EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA ou ERRO). Depois de um registro de trabalho ter três meses, ele 
MediaConvert o exclui automaticamente.

Para obter instruções sobre como listar e visualizar o histórico de tarefas, consulte Visualizando seu 
histórico de trabalho (p. 53).

• Cancelar trabalho — Você pode cancelar um trabalho a qualquer momento depois de enviá-lo e antes 
que o serviço faça o upload das saídas do trabalho para seu bucket Amazon S3 de saída.

Para obter instruções sobre como cancelar uma tarefa, consulte Cancelar um trabalho (p. 54).

Criação de um MediaConvert trabalho do AWS 
Elemental duplicando um trabalho concluído

Para criar uma tarefa semelhante a uma já executada, você pode duplicar uma tarefa concluída do 
histórico e modificar as configurações que precisar alterar.
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Para criar uma tarefa com base em uma tarefa realizada recentemente

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região onde o trabalho concluído foi 

criado.

As tarefas concluídas serão exibidas apenas na Região onde foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Jobs (Tarefas) para exibir a página Jobs (Tarefas).

Tip

Como opção, na lista suspensa Status, escolha Complete (Concluído) para filtrar a lista de 
tarefas apenas às concluídas com êxito.

5. No painel Jobs (tarefas), na coluna Job ID (ID de tarefa) do histórico de tarefas, e escolha aquela que 
você deseja duplicar.

6. Na página Job summary (Resumo da tarefa), escolha o botão Duplicate (Duplicar).
7. Modifique todas as configurações que você deseja que sejam diferentes na nova tarefa.

Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha o link Info (Informações) próximo da 
configuração ou do título do grupo de configurações.

Tip

Entre as configurações que possivelmente mudam de tarefa para tarefa estão as seguintes: 
o local do arquivo de entrada, os locais de destino da saída e os modificadores de nome 
da saída. Se estiver executando tarefas de transcodificação para clientes seus que tenham 
contas da AWS diferentes da sua, você também deverá alterar a IAM role (Função do IAM)
em Job settings (Configurações da tarefa).

8. Escolha o botão Create (Criar) na parte inferior da página.
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Exportação e importação de MediaConvert 
trabalhos do AWS Elemental

Os MediaConvert trabalhos concluídos permanecem na página de Empregos por três meses. Se você 
quiser poder executar uma nova tarefa com base em uma tarefa concluída mais de três meses de ter sido 
executada, exporte a tarefa depois que tiver sido concluída e salve-a. Dependendo de quantos tarefas 
você executar, exportar e, em seguida, importar uma tarefa pode ser mais simples do que encontrar uma 
tarefa específica em sua lista e duplicá-la.

Para exportar uma tarefa concluída

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região onde o trabalho que você quer 

exportar foi criado.

As tarefas concluídas serão exibidas apenas na Região onde foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Jobs (Tarefas) para exibir a página Jobs (Tarefas).

Tip

Como opção, na lista suspensa Status, escolha Complete (Concluído) para filtrar a lista de 
tarefas apenas às concluídas com êxito.

5. No painel Jobs (TTarefas), na coluna Job ID (ID de tarefa) do histórico de tarefas, e escolha aquela 
que você deseja duplicar.

6. Na página Job summary (Resumo de tarefas), escolha o botão Export JSON (Exportar JSON).
7. Escolha um local de arquivo para sua especificação de trabalho JSON exportada no disco rígido do 

computador que você usa para operar o MediaConvert console e salve o arquivo.
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Para criar uma tarefa importando uma tarefa concluída, exportada anteriormente

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região onde você quer criar o novo 

trabalho.
3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Jobs (Tarefas) para exibir a página Jobs (Tarefas).
5. Na página Jobs (Tarefas), escolha o botão Import job.(Importar tarefa).
6. Modifique todas as configurações que você deseja que sejam diferentes na nova tarefa.

Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha o link Info (Informações) próximo da 
configuração ou do título do grupo de configurações.

Tip

Entre as configurações que possivelmente mudam de tarefa para tarefa estão as seguintes: 
o local do arquivo de entrada, os locais de destino da saída e os modificadores de nome 
da saída. Se estiver executanda tarefas de transcodificação para clientes seus que tenham 
contas da AWS diferentes da sua, você também deverá alterar a IAM role (Função do IAM)
em Job settings (Configurações do tarefa).

7. Escolha o botão Create (Criar) na parte inferior da página.

Visualizando seu histórico de MediaConvert 
trabalho do AWS Elemental

Você pode ver o histórico recente de MediaConvert empregos que você criou com suaAWS conta em uma 
determinada região. Depois de três meses, o serviço excluirá automaticamente o registro de uma tarefa.

A lista Jobs (Tarefas) mostra as tarefas concluídas com êxito, os que terminaram com erro, as que foram 
canceladas, as que estão em processamento e as que estão aguardando na fila. Você pode filtrar a lista 
do histórico de tarefas pelo status e pela fila para a qual as tarefas foram enviadas. Você também pode 
escolher uma tarefa específica na lista para visualizar as configurações dele.

Para listar tarefas

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região em que seus trabalhos foram 

criados. Se tiver tarefas que foram criadas em mais de uma Região, você deverá visualizá-las 
separadamente por Região.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Jobs (tarefas).
5. Como opção, filtre a lista por status e fila escolhendo nas listas suspensas.
6. Para exibir os detalhes de um Job, escolha o ID do trabalho para exibir a página de resumo do 

trabalho.

Cancelamento de um MediaConvert trabalho do 
AWS Elemental

O procedimento a seguir explica como cancelar um trabalho usando o MediaConvert console do AWS 
Elemental.

Para cancelar uma tarefa

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação na parte superior da página, escolha a Região onde você criou a tarefa que 

deseja cancelar.
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3. (Opcional, mas recomendado) Pause a fila que contém a tarefa, de maneira que o serviço não comece 
a processá-la.

a. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
b. Escolha Queues (Filas).
c. Escolha o nome da função que você deseja pausar.
d. Escolha Edit queue (Editar fila).
e. Na lista suspensa Status, escolha Pause (Pausar).

4. No painel de navegação do console, escolha Jobs (Tarefas).
5. No painel Jobs (Tarefas), escolha a tarefa que você deseja cancelar marcando a opção ( ) ao lado 

dela.
6. Escolha o botão Cancel job (Cancelar tarefa).
7. Se você tiver pausado a fila, reative-a para retomar o processamento de tarefas:

a. No painel de navegação à esquerda, escolha Queues (Filas).
b. Escolha o nome da função que você pausou.
c. Na lista suspensa Status, escolha Active (Ativar).
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Trabalhando com predefinições 
de MediaConvert saída do AWS 
Elemental

As predefinições de saída agilizam a configuração do trabalho fornecendo grupos de configurações de 
transcodificação recomendados. Os modelos de trabalho se aplicam a todo o trabalho de transcodificação; 
as predefinições de saída se aplicam a uma única saída de um trabalho de transcodificação. Para obter 
mais informações sobre modelos de trabalho, consulte Trabalhar har har har har har har har (p. 63).

Você pode usar uma predefinição de sistema com configurações especificadas para você, ou pode 
criar uma predefinição personalizada com as próprias configurações. Você pode criar uma predefinição 
personalizada do zero, começando apenas com as configurações padrão, ou pode duplicar uma 
predefinição de sistema, ajustá-la de acordo com o fluxo de trabalho e salvá-la como uma predefinição 
personalizada.

Tópicos
• Usando predefinições de saída para especificar as saídas do seu MediaConvert trabalho do AWS 

Elemental (p. 56)
• Listando e visualizando predefinições de saída em MediaConvert (p. 57)
• Criação de uma predefinição personalizada no MediaConvert (p. 58)
• Criação de uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema 

noMediaConvert (p. 59)
• Modificando predefinições personalizadas em MediaConvert (p. 60)
• Excluir uma predefinição personalizado (p. 61)

Usando predefinições de saída para especificar 
as saídas do seu MediaConvert trabalho do AWS 
Elemental

Ao especificar as saídas do seu MediaConvert trabalho, você pode usar uma predefinição de saída em vez 
de escolher cada configuração de saída separadamente.

Para especificar uma saída de trabalho usando uma predefinição

1. Crie um trabalho normalmente, conforme descrito em Criar um trabalho (p. 8).
2. Crie grupos de saída, conforme descrito em Etapa 3: criar grupos de saída (p. 15).

Tip

Muitos trabalhos têm uma saída para cada tipo de dispositivo que reproduzirá o vídeo criado 
pelo trabalho.
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3. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma saída. As saídas estão listadas na 
seção Output groups (Grupos de saída), no grupo de saída.

4. No painel Output settings (Configurações de saída), escolha uma predefinição de saída na lista 
suspensa Preset (Predefinição). Para obter mais informações sobre configurações individuais, 
selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

Note

A lista suspensa Preset (Predefinição) mostra apenas as predefinições que funcionam com o 
tipo de grupo em que a saída está.

5. Em Name modifier (Nome do modificador), digite um conjunto de caracteres que vai diferenciar os 
arquivos criados dessa saída. Por exemplo, convém usar -DASH-lo-res para a saída no grupo 
DASH com a resolução mais baixa.

6. Repita essas etapas para cada saída no trabalho que você deseja especificar com uma predefinição.
7. Conclua a criação do trabalho, conforme descrito em Criar um trabalho (p. 8).

Listando e visualizando predefinições de saída em 
MediaConvert

Você pode listar as predefinições do sistema incluídas MediaConvert e as predefinições personalizadas 
que você adicionou em umaAWS região. Você também pode visualizar as configurações de uma 
predefinição individual.

Para listar predefinições de saída

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Se você tiver predefinições personalizadas, na barra de navegação do MediaConvert console, escolha 

a região em que suas predefinições personalizadas foram criadas.

A lista de predefinições do sistema é a mesma, independentemente da região. As predefinições 
personalizadas só são exibidas na região onde foram criadas.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Output presets (Predefinições de saída).
5. No painel Output presets (Predefinições de saída), na lista suspensa Presets (Predefinições), escolha

Custom presets (Predefinições personalizadas) ou System presets (Predefinições de sistema).
6. Se você estiver visualizando as predefinições do sistema, você pode, opcionalmente, filtrar a lista de 

predefinições por categoria. Faça isso escolhendo uma na lista suspensa Category (Categoria).
7. Para exibir configurações de uma predefinição individual, escolha o nome da predefinição na lista de 

predefinições.

Criação de uma predefinição personalizada no 
MediaConvert

As predefinições de saída especificam as configurações que se aplicam a uma única saída de um trabalho 
de transcodificação. As predefinições de sistema têm as configurações de saída especificadas para você; 
as predefinições personalizadas têm configurações especificadas por você ou outro usuário da conta da 
AWS.

Você pode criar uma predefinição personalizada especificando individualmente as configurações, 
conforme descrito neste tópico. Ou você pode criar uma predefinição personalizada duplicando e 
modificando uma predefinição existente, conforme descrito em Criação de uma predefinição personalizada 
a partir de uma predefinição do sistema (p. 59).

Para criar uma predefinição de saída personalizada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região onde você quer criar a 

predefinição.

As predefinições de sistema estão disponíveis em todas as regiões. As predefinições personalizadas 
só são exibidas na região onde foram criadas.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Output presets (Predefinições de saída).
5. No painel Output presets (Predefinições de saída), escolha o botão Create preset (Criar predefinição).
6. No painel Preset settings (Configurações de predefinição), especifique pelo menos o nome da nova 

predefinição. Como opção, forneça uma descrição e uma categoria.

Esses valores ajudam você a encontrar a predefinição personalizada posteriormente. Para mais 
informações, consulte Listando e visualizando predefinições de saída (p. 57).

7. No painel Preset settings (Configurações de predefinição), escolha o contêiner da saída.

Tip

É importante especificar um contêiner que seja apropriado ao tipo de saída que você 
pretende criar com a predefinição. Quando você escolhe um sistema ou uma predefinição 
personalizada como parte da criação de um trabalho, o console só exibe as predefinições que 
especificam um contêiner válido para o grupo de saída.

8. Escolha as configurações de saída.

Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha o link Info (Informações) próximo da 
configuração ou do título do grupo de configurações.

9. Escolha o botão Create (Criar) na parte inferior da página.

Criação de uma predefinição personalizada 
com base em uma predefinição do sistema 
noMediaConvert

MediaConvert não permite que você modifique as predefinições do sistema. Se quiser uma predefinição 
semelhante a uma predefinição de sistema, mas um pouco modificada, você poderá duplicar a 
predefinição de sistema, personalizar as configurações e salvá-la como uma predefinição personalizada.

Para criar uma predefinição de saída personalizada com base em uma predefinição de sistema

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região onde você quer criar a nova 

predefinição.

As predefinições de sistema estão disponíveis em todas as regiões. As predefinições personalizadas 
só são exibidas na região onde você as criou.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Output presets (Predefinições de saída).
5. No painel Output presets (Predefinições de saída), na lista suspensa Presets (Predefinições), escolha

System presets (Predefinições de sistema).
6. Escolha o nome da predefinição de sistema mais parecida com a predefinição personalizada que você 

deseja criar.
7. Na página Preset details (Detalhes da predefinição), escolha Duplicate (Duplicar).
8. Na página Create preset (Criar predefinição), especifique um nome para a nova predefinição. Como 

opção, modifique a descrição e a categoria.

Esses valores ajudam você a encontrar a predefinição personalizada posteriormente. Para mais 
informações, consulte Listando e visualizando predefinições de saída (p. 57).

9. Modifique as configurações de saída.

Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha o link Info (Informações) próximo da 
configuração ou do título do grupo de configurações.

10. Escolha o botão Create (Criar) na parte inferior da página.

Note

Esse botão se parece com o botão Create (Criar) para criar um trabalho, mas, neste contexto, 
escolhê-lo cria a predefinição personalizada.

Modificando predefinições personalizadas em 
MediaConvert

Você pode ajustar as configurações e os valores de campo nas predefinições personalizadas. Você não 
pode alterar predefinições de sistema, mas pode duplicá-las e modificar a cópia, conforme descrito em
Criação de uma predefinição personalizada a partir de uma predefinição do sistema (p. 59).
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Depois que você modificar uma predefinição, os trabalhos que usam a predefinição serão executados com 
as novas configurações, inclusive as seguintes:

• Os trabalhos que especificam diretamente a predefinição personalizada.
• Os trabalhos que você cria com base em um modelo que usa a predefinição personalizada.
• Os trabalhos que você duplica do histórico que usam a predefinição personalizada. O trabalho original 

usava as configurações na predefinição como elas estavam no momento; o novo trabalho usa as 
configurações atuais.

Para modificar uma predefinição de saída personalizada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região em que a predefinição foi criada.

As predefinições de sistema estão disponíveis em todas as regiões. As predefinições personalizadas 
só são exibidas na região onde foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Output presets (Predefinições de saída).
5. Escolha o nome da predefinição personalizada que você deseja modificar.
6. Ajuste as configurações.
7. Escolha Save (Salvar).

Excluir uma predefinição personalizado
Você pode excluir as predefinições personalizadas adicionadas em uma região da AWS. Você não pode 
excluir as predefinições de sistema.

Para excluir uma predefinição personalizada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
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2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a região em que a predefinição 
personalizada que você deseja excluir foi criada.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Output presets (Predefinições de saída).
5. Escolha o nome da predefinição personalizada que você deseja excluir.
6. Na página Preset details (Detalhes da predefinição), escolha Delete preset (Excluir predefinição).
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Trabalhando com modelos de 
MediaConvert trabalho do AWS 
Elemental

Os modelos de trabalho agilizam a configuração do trabalho fornecendo grupos de configurações de 
transcodificação recomendados. Os modelos de trabalho se aplicam a todo o trabalho de transcodificação; 
as predefinições de saída se aplicam a uma única saída de um trabalho de transcodificação. Para obter 
mais informações sobre predefinições de saída, consulte Trabalhando com predefinições de saída (p. 56).

Você pode usar um modelo de trabalho de sistema com configurações especificadas para você, ou pode 
criar um modelo de trabalho personalizado com as próprias configurações. Você pode criar um modelo de 
trabalho personalizado do zero, começando apenas com as configurações padrão. Ou você pode duplicar 
um modelo de trabalho do sistema, ajustá-lo de acordo com o fluxo de trabalho e salvá-lo como um modelo 
de trabalho personalizado.

Tópicos
• Trabalhar har har har har har har har har har har har har har har har har har AWS Elemental 

MediaConvert (p. 63)
• Listar e visualizar modelos de trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 65)
• Criação de um modelo de trabalho personalizado no AWS Elemental MediaConvert (p. 66)
• Modificação de modelos de trabalho personalizados no AWS Elemental MediaConvert (p. 67)
• Excluindo um modelo de trabalho personalizado no AWS Elemental MediaConvert (p. 68)

Trabalhar har har har har har har har har har 
har har har har har har har har AWS Elemental 
MediaConvert

Os modelos de trabalho se aplicam a um trabalho de transcodificação inteiro e fornecem valores de 
configurações que permanecem os mesmos em vários trabalhos. Você especifica as configurações de 
entrada e a função de serviçoAWS Identity and Access Management (IAM) na própria tarefa. Esses valores 
não são salvos no modelo, porque podem variar de trabalho para trabalho.

Para criar um trabalho usando um modelo de trabalho

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha aAWS região onde você quer criar o 

trabalho. Essa é quase sempre aAWS região em que seus arquivos de entrada são armazenados.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Job templates (Modelos de trabalho).
5. No painel Job templates (Modelos de trabalho), na lista suspensa Templates (Modelos), escolha

Custom job templates (Modelos de trabalho personalizados) ou System job templates (Modelos de 
trabalho do sistema).

Note

Os modelos de trabalho personalizados aparecem somente naAWS região em que foram 
criados. Ao escolher Modelos de trabalho personalizados, você vê somente os modelos de 
trabalho criados naAWS região escolhida no início desse procedimento.

6. Escolha o nome do modelo de trabalho que você deseja usar.
7. Na página Job template details (Detalhes do modelo de trabalho), escolha Create job (Criar trabalho).
8. Na seção Inputs (Entradas) do painel Job (Trabalho), escolha Add (Adicionar).
9. Especifique as configurações de vídeo, áudio, legenda de entrada.

Note

Verifique se você especificou os seletores de áudio e legenda de maneira correspondente às 
saídas especificadas no modelo de trabalho.

10. Na seção Job settings (Configurações do trabalho) do painel Job (Trabalho), escolha Settings 
(Configurações).

11. No painel Configurações do Job, na lista suspensa de funções do IAM, escolha a função de serviço 
que você criou para conceder permissõesMediaConvert para acessar seus recursos em seu nome. 
Para obter instruções sobre como criar essa função, consulte Conceitos básicos (p. 3).
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Listar e visualizar modelos de trabalho no AWS 
Elemental MediaConvert

Você pode listar os modelos de trabalho do sistema que estão incluídos MediaConvert e os modelos 
de trabalho personalizados que você adicionou em umaAWS região. Você também pode visualizar as 
configurações de um modelo de trabalho individual.

Para listar modelos de trabalho

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Se você tiver modelos de trabalho personalizados, na barra de navegação do MediaConvert console, 

escolha aAWS região em que seus modelos personalizados foram criados.

A lista de modelos de tarefas do sistema é a mesma, independentemente daAWS região. Os modelos 
de trabalho personalizados aparecem somente naAWS região em que foram criados.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Job templates (Modelos de trabalho).
5. No painel Job templates (Modelos de trabalho), na lista suspensa Templates (Modelos), escolha

Custom job templates (Modelos de trabalho personalizados) ou System job templates (Modelos de 
trabalho do sistema).

6. Se você estiver visualizando modelos de trabalho do sistema, você pode, opcionalmente, filtrar a 
lista de modelos de trabalho por categoria. Faça isso escolhendo uma na lista suspensa Category 
(Categoria).

7. Para exibir configurações de um modelo de trabalho individual, escolha o nome do modelo de trabalho 
na lista de modelos de trabalho.
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Criação de um modelo de trabalho personalizado 
no AWS Elemental MediaConvert

Os modelos de trabalho especificam as configurações que se aplicam a todas as saídas de um trabalho 
de transcodificação. Os modelos de trabalho de sistema têm as configurações especificadas para você; os 
modelos de trabalho personalizados têm configurações especificadas por você ou outro usuário da conta 
da AWS.

Você pode criar um modelo de trabalho individualmente especificando as configurações de cada saída. Ou 
você pode criar uma predefinição personalizada especificando uma predefinição para as configurações de 
cada saída, conforme descrito em Usando predefinições de saída (p. 56).

Para criar um modelo de trabalho personalizado

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação MediaConvert , escolha aAWS região onde você quer criar o trabalho.

Os modelos de tarefas do sistema estão disponíveis em todas asAWS regiões. Os modelos de 
trabalho personalizados aparecem somente naAWS região em que você os criou.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Job templates (Modelos de trabalho).
5. No painel Job templates (Modelos de trabalho), escolha o botão Create template (Criar modelo).
6. No painel General information (Informações gerais), especifique pelo menos o nome do novo modelo 

de trabalho. Como opção, forneça uma descrição e uma categoria.

Esses valores ajudam você a encontrar o modelo personalizado posteriormente. Para obter mais 
informações, consulte Listando e visualizando modelos de trabalho (p. 65).

7. No painel Job template (Modelo de trabalho), adicione entradas, grupos de saída, saídas e 
configurações de todo o trabalho.
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O procedimento para isso é o mesmo descrito emConfiguração de um trabalho (p. 9), exceto que você 
não especifica o local e o nome do arquivo de sua entrada e não especifica a função do IAM que o 
serviço assume para que ele possa acessar seus recursos.

Note

Se você configurar saídas consultando predefinições de saída, não se esqueça de especificar 
seletores de áudio e legenda de entrada para corresponder a quaisquer áudios e legendas 
de saída especificadas na predefinição. Por exemplo, se você usar uma predefinição de 
saída com três trilhas de áudio que usam seletores de áudio 1, 2 e 3, verifique se a entrada 
especificada tem seletores de áudio 1, 2 e 3.

8. Escolha o botão Create (Criar) na parte inferior da página.

Modificação de modelos de trabalho personalizados 
no AWS Elemental MediaConvert

Você pode alterar as configurações e os valores de campo nos modelos de trabalho personalizados. Você 
não pode alterar modelos de trabalho de sistema, mas pode modificar as configurações em trabalhos 
iniciados com base em um modelo de trabalho de sistema, antes de criar o trabalho.

Para modificar um modelo de trabalho personalizado

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha aAWS região em que o modelo de trabalho 

foi criado.

Os modelos de tarefas do sistema estão disponíveis em todas asAWS regiões. Os modelos de 
trabalho personalizados aparecem somente naAWS região em que foram criados.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Job templates (Modelos de trabalho).
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5. Escolha o nome do modelo de trabalho personalizado que você deseja modificar.

Por padrão, a página Job templates (Modelos de trabalho) é filtrada para mostrar apenas modelos 
personalizados.

6. Na página Job template details (Detalhes do modelo de trabalho), escolha o botão Update (Atualizar).
7. Na página Update job template (Atualizar modelo de trabalho), ajuste as configurações no modelo, da 

mesma forma que faria ao configurar um trabalho (p. 9).
8. Escolha o botão Update (Atualizar) na parte inferior da página Update job template (Atualizar modelo 

de trabalho).

Excluindo um modelo de trabalho personalizado no 
AWS Elemental MediaConvert

Você pode excluir qualquer modelo de trabalho personalizado. Você não pode excluir modelos de trabalho 
de sistema.

Para excluir um modelo de trabalho

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha aAWS região em que o modelo que você 

deseja excluir foi criado.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Job templates (Modelos de trabalho).
5. Escolha o nome do modelo de trabalho personalizado que você deseja modificar.

Por padrão, a página Job templates (Modelos de trabalho) é filtrada para mostrar apenas modelos 
personalizados.

6. Na página Job template details (Detalhes do modelo de trabalho), escolha o botão Delete (Excluir).
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Trabalhando com MediaConvert filas 
do AWS Elemental

AWS MediaConvert Elemental do que podem ser usadas a fim de gerenciar os recursos disponíveis para 
sua conta para processamento parallel de trabalhos. MediaConvert oferece dois tipos de fila: filas sob 
demanda e reservadas.

Filas sob demanda

Com as filas sob demanda, você não precisa configurar nada com antecedência. Você envia suas 
tarefas em uma fila sob demanda sempre que desejar. Você paga por minuto, a cobrança ocorrerá em 
incrementos de 0,01 minuto. Sua fila padrão é uma fila sob demanda.

Filas reservadas

Com as filas reservadas, você paga pela capacidade de transcodificação da fila toda, 
independentemente do quanto você usá-la. Você faz um compromisso de 12 meses, e a AWS cobra 
de você mensalmente.

Você pode configurar o trabalho para saltar automaticamente da fila original para uma fila de fallback se 
o tempo de espera na fila original for muito longo. Para obter mais informações, consulte Configurando o 
salto de filas para evitar longas esperas (p. 73).

Se você usar a codificação de áudio Dolby ou a normalização de áudio, a AWS cobra taxas de faturamento 
por minuto, independentemente do tipo de fila você usar.

Os tópicos a seguir fornecem mais informações sobre como as filas funcionam em geral, e sobre cada tipo 
de fila especificamente.

Tópicos
• Como as filas funcionam no AWS Elemental MediaConvert (p. 69)
• Trabalhando com filas sob demanda no AWS Elemental MediaConvert (p. 76)
• Trabalhando com filas reservadas no AWS Elemental MediaConvert (p. 80)

Como as filas funcionam no AWS Elemental 
MediaConvert

Para filas sob demanda e reservadas, o AWS Elemental MediaConvert processa os trabalhos que você 
envia para uma fila em parallel até que os recursos que estão disponíveis na fila sejam usados. Quando 
MediaConvert está usando todos os recursos de transcodificação que estão disponíveis para a fila, ele 
retém mais tarefas que você envia para a fila sem processá-las. Quando MediaConvert termina uma das 
tarefas que está processando atualmente, ela começa a processar a próxima tarefa na fila. MediaConvert 
determina o próximo trabalho pelo valor de prioridade que você atribui ao criar o trabalho.

O tempo que é necessário para completar uma tarefa varia significativamente de acordo com o tamanho 
do arquivo que você está convertendo e as especificações dessa tarefa. Da mesma forma, o MediaConvert 
nem sempre conclui os trabalhos na ordem em que você os criou.

69



MediaConvert Guia do usuário
Sobre filas sob demanda

Você pode interromper temporariamente o processamento de tarefas pausando a fila. Quando você pausa 
uma fila, o MediaConvert continua processando todas as tarefas que já começou, mas não inicia novas 
tarefas dessa fila. Você ainda pode enviar tarefas para uma fila pausada e cancelar tarefas em uma fila 
pausada.

Você deve enviar todas as tarefas para uma fila. Se você não especificar a fila ao criar os trabalhos, o 
AWS Elemental os MediaConvert envia para a fila padrão. A fila padrão é uma fila sob demanda. Você 
pode ter até 10 filas sob demanda, incluindo sua fila padrão.

Tópicos
• Sobre filas sob demanda (p. 70)
• Sobre filas reservadas no AWS Elemental MediaConvert (p. 71)
• Definição da prioridade de um trabalho (p. 72)
• Configurando o salto de filas para evitar longas esperas (p. 73)

Sobre filas sob demanda
As filas sob demanda diferem das filas reservadas na forma como o AWS Elemental MediaConvert aloca 
recursos de transcodificação para trabalhos e na forma como você paga pelas saídas transcodificadas.

Como MediaConvert aloca recursos e prioriza trabalhos com filas 
sob demanda
Há duas maneiras de afetar a rapidez com que MediaConvert processa uma tarefa enviada para uma fila 
sob demanda: a prioridade que você define nas configurações da tarefa e o número de filas sob demanda 
que você configura para processar trabalhos em parallel.

Prioridade da tarefa

Dentro de uma fila, MediaConvert processa trabalhos em parallel até que todos os recursos disponíveis 
para a fila sejam usados. Quando um trabalho é concluído e os recursos estão novamente disponíveis na 
fila, MediaConvert seleciona o próximo trabalho a ser processado com base na prioridade do trabalho. Se 
mais de um trabalho tem a prioridade mais alta, MediaConvert começa o que você enviou primeiro.

Você define a prioridade de uma tarefa ao criá-la. Para obter mais informações, consulte Definição da 
prioridade de um trabalho (p. 72).

Usando várias filas sob demanda

Talvez você queira isolar o consumo de recursos de algumas das suas tarefas de outras. Por exemplo, 
você pode executar tarefas diferentes para clientes diferentes. Você pode isolar recursos criando filas sob 
demanda adicionais. MediaConvert processa trabalhos em várias filas em parallel.

MediaConvert divide a capacidade de processamento disponível para sua conta igualmente entre suas 
filas sob demanda. Por exemplo, se você tiver 10 vídeos que deseja transcodificar, a transcodificação 
levará a mesma quantidade de tempo se você enviar todos para a fila padrão ou se criar uma fila adicional 
sob demanda e enviar cinco tarefas para cada fila, supondo que os vídeos são de tamanho igual e as 
tarefas de transcodificação são de igual complexidade.

Important

Criar filas adicionais não aumenta os recursos de transcodificação disponíveis para a conta. Por 
exemplo, quando você cria uma segunda fila, pode cortar pela metade os recursos que estão 
disponíveis para sua fila padrão. Isso é verdadeiro mesmo quando suas filas adicionais estão em 
pausa.
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Como você paga pela transcodificação com filas sob demanda
Com as filas sob demanda, você pagará conforme o uso. Depois que uma tarefa é concluída com êxito, 
o AWS emite fatura com base na duração de suas saídas. É cobrado um preço por minuto de vídeo de 
saída em incrementos de 0,01 minuto. O preço por minuto varia de acordo com a configuração do trabalho 
e aRegião da AWS que você escolhe para transcodificação. Para obter detalhes de preço, consulte 
Definição de  MediaConvertpreço do AWS Elemental.

Níveis de preços por produção

Se você configurar seu trabalho com várias saídas, pagará por cada saída. AWScobra pela duração dos 
ativos finalizados, não pelo tempo de transcodificação.

A cobrança de saída com taxas de nível profissional ou taxas de nível básico pela AWS depende de suas 
configurações do trabalho. Se você habilitar uma configuração de nível profissional em todo o trabalho, 
como transcodificação acelerada, a cobrança de todas as saídas será com taxas de nível profissional. Se 
você não usar nenhum recurso de nível profissional em todo o trabalho, cada saída será avaliada por nível 
de faturamento separadamente.

Por exemplo, digamos que você não habilite recursos de nível profissional para todo o trabalho e que 
o arquivo de vídeo de entrada tenha 10 minutos e 30 segundos de duração (10,5 minutos). Você pode 
configurar o trabalho para criar três saídas:

• Uma saída SD de baixa resolução codificada com AVC, a 0,0075 USD por minuto
• Uma saída HD de alta resolução usando recursos de nível profissional a 0,0630 USD por minuto
• Uma saída somente de áudio a 0,005 USD por minuto

Você paga (0,0075 USD x 10,5) + (0,0630 USD x 10,5) + (0,005 USD x 10,5) = 0,79275 USD.

Digamos que você execute o mesmo trabalho que no exemplo anterior, mas também habilite a 
transcodificação acelerada. Depois, a saída SD AVC é cobrada pela definição de preço do nível 
profissional para saídas AVC. Nesse caso, você paga (0,024 USD x 10,5) + (0,0630 USD x 10,5) + (0,005 
USD x 10,5) = 0,966 USD.

Essas taxas são apenas exemplos; para ver as taxas de preços reais, consulte a página de 
MediaConvertpreços do AWS Elemental.

Sobre filas reservadas no AWS Elemental 
MediaConvert
As filas reservadas diferem das filas sob demanda na forma como o AWS Elemental MediaConvert aloca 
recursos de transcodificação para trabalhos e na forma como você paga por sua transcodificação.

Note

Há alguns recursos que não é possível usar com trabalhos enviados para uma fila reservada. 
Para obter mais informações, consulte Limitações de recursos com filas reservadas (p. 81).

Como MediaConvert aloca recursos e prioriza trabalhos com filas 
reservadas
Ao configurar a fila reservada, você escolhe quantas tarefas pode executar de uma só vez, especificando o 
número de slots de transcodificação reservados (RTS) na fila. Por exemplo, se você enviar cinco trabalhos 
para uma fila reservada com dois RTS, o AWS Elemental MediaConvert imediatamente começará a 
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processar os dois primeiros trabalhos enviados e manterá os outros três na fila. Quando uma das tarefas 
que está sendo processada pelo MediaConvert é concluída, o serviço começa a processar a próxima 
tarefa.

Cada RTS tem seus próprios recursos de computação dedicados. Portanto, quando o MediaConvert 
começa a processar uma tarefa que você envia para uma fila reservada, ele processa com a mesma 
rapidez seja se você tiver um ou vários RTS.

Quando um trabalho em uma fila reservada termina, MediaConvert seleciona o próximo trabalho a ser 
processado com base na prioridade do trabalho. Você define a prioridade de uma tarefa ao criá-la. Se mais 
de um trabalho tem a prioridade mais alta, MediaConvert começa o que você enviou primeiro. Para obter 
mais informações, consulte Definição da prioridade de um trabalho (p. 72).

Como você paga pela transcodificação com filas reservadas
Com as filas reservadas, você paga pela capacidade na fila, independentemente de usá-la. Ao configurar 
uma fila reservada, você faz um compromisso de 12 meses para um plano de definição de preços. Os 
planos de preços especifica um número fixo de slots de transcodificação reservados (RTS). A AWS cobra 
mensalmente pelo seu RTS.

Important

Após a compra do RTS, você não poderá cancelar o seu compromisso de 12 meses.

Você pode comprar capacidade adicional para uma fila reservada que já tenha o RTS. Para comprar 
capacidade adicional, você deverá estender o seu compromisso existente com um novo compromisso 
de 12 meses para um número maior de RTS . O novo compromisso começa quando você compra a 
capacidade adicional. O número de RTS em sua fila reservada não pode ser diminuído.

Quando o período de vigência dos planos de preços expira, a fila reservada persistirá. Você ainda pode 
enviar trabalhos para ele, mas o AWS Elemental MediaConvert não os executa.

Sobre a renovação automática

Você pode definir os planos de preços para renovação automática. Quando o prazo do seu plano de 
preços termina, o AWS Elemental MediaConvert verifica o status de renovação auto. Se a renovação 
automática estiver habilitada nesse momento, você automaticamente confirma outro período de vigência 
de 12 meses para o mesmo número de RTS pelo mesmo preço. Você pode alterar o status de renovação 
automática a qualquer momento.

Ao configurar sua fila, você pode selecionar renovação automática. A qualquer momento depois disso, 
o status de renovação automática pode ser alterado na página Edit (Editar) da fila. Para obter mais 
informações, consulte Como criar uma fila reservada (p. 81) e Editar filas reservadas (p. 83).

Sobre o faturamento quando os trabalhos saem das filas

Quando você configura o salto de fila (p. 73) entre uma fila reservada e uma fila sob demanda, a 
cobrança éMediaConvert cobrada de acordo com a fila da qual ela executa seu trabalho. Ou seja, se o 
trabalho for executado em sua fila reservada, MediaConvert não cobrará pelo trabalho. Se o trabalho for 
executado em sua fila sob demanda, vocêMediaConvert cobrará pelo trabalho de acordo com a taxa sob 
demanda.

Definição da prioridade de um trabalho
Você pode especificar o local de um trabalho em uma fila definindo sua prioridade nas configurações do 
trabalho ao criar o trabalho. O AWS Elemental MediaConvert processa trabalhos em cada fila em ordem de 
prioridade, começando com o número mais alto. Se mais de um trabalho tiver o maior valor de prioridade, 
MediaConvert escolha entre eles selecionando o que você enviou primeiro.
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MediaConvert não interrompe o trabalho atual quando você envia um trabalho com maior prioridade. 
Quando o trabalho em execução estiver concluído, MediaConvert iniciará o próximo trabalho com base em 
sua prioridade relativa na fila.

Para definir a prioridade de uma tarefa (console)

1. Configure sua tarefa conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 9).

2. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, na seção Configurações do trabalho, escolha
Configurações.

3. Na seção Configurações do Job à direita, em Prioridade, insira um número de -50 a 50. MediaConvert 
processa primeiro os trabalhos com o maior valor de prioridade. Se você não especificar um valor, o 
MediaConvert irá atribuir o valor padrão de 0.

Para definir a prioridade de um trabalho (API, SDK eAWS CLI)

1. A especificação de tarefas JSON tem o valor da prioridade da tarefa na propriedade priority. Essa 
propriedade é um filho direto de job, que é o nível superior da especificação de tarefa JSON. Defina o 
valor priority para um número inteiro no intervalo de -50 a 50, inclusive. O valor padrão é 0.

2. Envie seu trabalho de acordo com as instruções na Referência da MediaConvert API Elemental da 
AWS.

• Se você estiver usando um dosAWS SDKs ou oAWS CLI, consulte Introdução ao MediaConvert uso 
dosAWS SDKs ou doAWS CLI.

• Se você estiver chamando a MediaConvert API diretamente, consulte Introdução ao MediaConvert 
uso da API.

Configurando o salto de filas para evitar longas 
esperas
Você pode configurar seu MediaConvert trabalho do AWS Elemental para sair automaticamente da fila 
para a qual você o enviou originalmente para uma fila diferente quando o trabalho esperar muito tempo. 
A fila para a qual um trabalho é originalmente enviado é a fila de envio . A fila para a qual um trabalho é 
enviado ao pular filas é a fila de destino . Independentemente de um trabalho sair das filas, a fila a partir da 
qual, MediaConvert em última análise, executa o trabalho é a fila de execução.

Um caso de uso comum para salto de fila é configurar seus trabalhos de modo a percorrer sua fila 
reservada normalmente, exceto quando há um pico no uso dessa fila. Por exemplo, você pode querer 
que seus trabalhos percorram a fila reservada sempre que possível sem esperar na fila por mais de 10 
minutos. Nesse caso, você pode enviar o trabalho para a fila reservada, especificar uma fila sob demanda 
como fila de destino de salto e definir o tempo de espera como 10 minutos.

Note

Quando você configura o salto de fila de uma fila reservada para uma fila sob demanda, 
aMediaConvert cobrança é feita de acordo com a fila da qual ela executa seu trabalho. Ou seja, 
se o trabalho for executado em sua fila reservada, MediaConvert não cobrará pelo trabalho, 
porque o custo do trabalho é coberto pelo que você paga pela fila reservada. Se o trabalho for 
executado em sua fila sob demanda, você MediaConvert cobrará pelo trabalho de acordo com a 
taxa sob demanda.

Tópicos
• Configuração do salto de filas (p. 74)
• Histórico de Job com saltos de filas (p. 74)
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• Prioridade de Job e salto de filas (p. 75)
• Comportamento de saltar filas com filas pausadas (p. 75)

Configuração do salto de filas
Ao configurar o salto de fila, especifique a fila de envio, o tempo de espera e a fila de destino. A fila de 
envio é a fila pela qual você deseja que o trabalho passe, supondo que a espera nessa fila não seja 
longa. O tempo de espera é o período, em minutos, que o trabalho aguardará na fila de envio no estado 
SUBMITTED antes de saltar para a fila de destino. A fila de destino é a fila para a qual o trabalho é movido 
ao pular filas. No caso de uso mais comum, a fila de envio é uma fila reservada e a fila de destino é uma 
fila sob demanda.

Como configurar o salto de fila (console)

1. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha
Configurações.

2. Na seção Job settings (Configurações do trabalho) à direita, escolha Queue hopping (Salto de fila).
3. Em Wait minutes (Minutos de espera), insira o tempo, em minutos inteiros, que você deseja que o 

trabalho aguarde na fila de envio antes do salto. Você pode inserir um número de 1 a 4320.
4. Em Destination queue (Fila de destino), escolha a fila para a qual você deseja que o trabalho salte 

caso ele permaneça na fila de envio por mais tempo do que o especificado em Wait minutes (Minutos 
de espera).

5. Opcional. Em Job priority (Prioridade do trabalho), especifique a prioridade do trabalho na fila de 
destino. Para obter mais informações, consulte Prioridade de Job e salto de filas (p. 75).

Esse valor de Job priority (Prioridade do trabalho) é aplicado somente quando um trabalho salta 
filas. Os trabalhos executados a partir de sua fila de envio usam o valor de prioridade do trabalho 
definido normalmente. Para obter mais informações, consulte Definição da prioridade de um 
trabalho (p. 72).

Para configurar o salto de filas (API, SDK eAWS CLI)

1. No esquema de MediaConvert tarefas, você pode encontrar as configurações para queueHopping 
emhopDestinations.

2. Envie seu trabalho de acordo com as instruções na referência da MediaConvert API AWS Elemental:

• Se você estiver usando um dosAWS SDKs ou oAWS CLI, consulte Introdução ao MediaConvert uso 
dosAWS SDKs ou doAWS CLI.

• Se você estiver chamando a MediaConvert API diretamente, consulte Introdução ao MediaConvert 
uso da API.

Histórico de Job com saltos de filas
Exibir os valores de configuração de trabalhos saltados

Quando um trabalho faz saltos em filas, os valores para as configurações queue e priority
permanecem conforme definidos durante a criação do trabalho. Você pode visualizar os valores de 
prioridade e fila de destino pós-salto do trabalho das seguintes maneiras:

• No console, você pode ver os valores de prioridade e fila de destino pós-salto do trabalho. Para 
visualizar essas configurações, exiba os detalhes do trabalho e escolha Settings (Configurações). Para 
obter mais informações sobre como exibir os detalhes dos trabalhos concluídos, consulte Visualizando 
seu histórico de trabalho (p. 53).
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• Quando você envia uma solicitação GetJob, você pode visualizar esses valores no corpo da resposta 
em queueTransitions.

Tags de faturamento para trabalhos saltados

Se você usar etiquetas em suas MediaConvert filas para classificar suaAWS fatura, as cobranças de seus 
trabalhos estarão na fila de envio, não na fila de execução. Para obter mais informações sobre como usar 
tags para classificar sua fatura da AWS, consulte Configurando MediaConvert recursos do AWS Elemental 
para alocação de custos por meio de marcação (p. 277).

Note

A alocação de custos baseada na fila se aplica somente a trabalhos executados em filas sob 
demanda. Quando a fila de envio é uma fila reservada e o trabalho passa para uma fila sob 
demanda, as cobranças desse trabalho sob demanda aparecem no relatório de alocação de 
custos. Se você não colocar tags na fila reservada, essas cobranças aparecerão no relatório não 
classificado.

Listar trabalhos saltados

Quando você ligaListJobs ou visualiza seus trabalhos no console, se você filtrar por fila, MediaConvert 
mostra os trabalhos que você enviou para essa fila. Por exemplo, se você enviar um trabalho para Queue1
e ele saltar para Queue2, esse trabalho aparecerá em listas filtradas para Queue1 e não em listas filtradas 
para Queue2.

Prioridade de Job e salto de filas
Ao configurar um trabalho para salto de fila, você pode, opcionalmente, especificar a prioridade para 
o trabalho na nova fila. Caso não seja especificado, o trabalho manterá o número de prioridade da fila 
de envio. Se você usar diretrizes diferentes para escolher os valores de priority entre as duas filas, 
certifique-se de especificar um novo valor de prioridade para o trabalho na fila de destino.

Por exemplo, digamos que na fila de envio você use o valor de 20 para trabalhos urgentes, 10 para 
trabalhos comuns e 0 para trabalhos de baixa prioridade. E digamos que, na fila de destino, você use o 
valor de 10 para trabalhos urgentes, 0 para trabalhos comuns e -10 para trabalhos de baixa prioridade. 
Quando um trabalho comum com prioridade 10 saltar da fila de envio para a fila de destino, ele será 
programado com os trabalhos urgentes da fila de destino se você não fornecer um novo valor de 
prioridade.

Para obter informações sobre como definir a prioridade do trabalho na fila de envio, consulte Definição da 
prioridade de um trabalho (p. 72).

No console, defina a prioridade do trabalho na fila de destino com a configuração Queue hopping (Salto 
de fila), Job priority (Prioridade do trabalho). Para obter detalhes sobre como localizar essa configuração, 
consulte o procedimento no tópico Configuração do salto de filas (p. 74).

Defina a prioridade do trabalho na fila de destino diretamente na especificação de trabalho JSON com o 
campo priority, em hopDestinations.

Comportamento de saltar filas com filas pausadas
Os trabalhos não saltam de filas pausadas, mas saltam livremente para elas.

Saindo de uma fila pausada
Os trabalhos não saltam de filas pausadas. O comportamento de salto de fila depende do tempo em que a 
fila permanece pausada. Considere as duas situações a seguir:

Você envia um trabalho para uma fila e pausa essa fila por mais tempo do que o tempo de espera de salto 
de fila.
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Nessa situação, os saltos do trabalho dependem da localização do trabalho na fila. Se houver trabalhos à 
frente dele na fila, o trabalho será direcionado para a fila de destino. Se não houver trabalhos à frente dele 
na fila, o MediaConvert será processado sem saltos.

Por exemplo, digamos que você envie um trabalho para Queue1 com tempo de espera de 15 minutos e 
destino Queue2. Cinco minutos depois de enviar o trabalho, você pausa a Queue1. Dez minutos depois, 
o trabalho permanece na Queue1. Meia hora depois, você ativa a Queue1. Nesse momento, não haverá 
trabalhos à frente dele em Queue1, por isso o trabalho será executado da Queue1.

Você envia um trabalho para uma fila. Você pausa a fila e a reativa antes de ultrapassar o tempo de 
espera.

Nessa situação, o tempo de pausa da fila não afeta de forma alguma o salto da fila.

Por exemplo, digamos que você envie um trabalho para Queue1 com tempo de espera de 15 minutos e 
destino Queue2. Cinco minutos depois de enviar o trabalho, você pausa a Queue1. Um minuto depois, 
você reativa a Queue1. Nove minutos depois (15 minutos depois de o trabalho ter sido enviado), ainda 
haverá trabalhos à frente dele na fila, então ele saltará para Queue2 como se você não tivesse pausado a 
fila.

Ir para uma fila pausada
Os trabalhos saltam livremente de filas ativas para filas pausadas. Por exemplo, digamos que você envie 
um trabalho para Queue1 com tempo de espera de 15 minutos e destino Queue2. Cinco minutos depois 
de enviar o trabalho, você pausa a Queue2. Dez minutos depois (15 minutos depois de enviar o trabalho), 
o trabalho saltará para Queue2 e permanecerá ali, aguardando até que a fila seja ativada.

Trabalhando com filas sob demanda no AWS 
Elemental MediaConvert

Você pode enviar seu trabalho de MediaConvert transcodificação do AWS Elemental para uma fila sob 
demanda ou reservada. Para obter informações de alto nível sobre as diferenças entre os dois tipos, 
consulte Como funcionam as filas (p. 69).

Com as filas sob demanda, você não precisa configurar nada com antecedência. Você envia suas 
tarefas em uma fila sob demanda sempre que desejar. Você paga por minuto, a cobrança ocorrerá em 
incrementos de 0,01 minuto. Sua fila padrão é uma fila sob demanda.

Tópicos
• Criação de uma fila sob demanda no AWS Elemental MediaConvert (p. 76)
• Pausar e reativar filas sob demanda no AWS Elemental MediaConvert (p. 77)
• Listando e visualizando filas sob demanda no AWS Elemental MediaConvert (p. 78)
• Excluindo uma fila sob demanda no AWS Elemental MediaConvert (p. 79)

Criação de uma fila sob demanda no AWS Elemental 
MediaConvert
O AWS Elemental MediaConvert fornece uma fila padrão, que é uma fila sob demanda. No entanto, você 
pode optar por criar suas próprias filas sob demanda para gerenciar os recursos que estão disponíveis 
em sua conta. Para obter informações sobre como filas afetam a maneira como o MediaConvert aloca o 
processamento de recursos, consulte ComoMediaConvert aloca recursos e prioriza trabalhos com filas sob 
demanda (p. 70).
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Para criar uma fila sob demanda

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console AWS Elemental, escolha a naRegião da AWS qual 

você quer criar a fila.

Uma fila padrão está disponível em todas as regiões. Outras filas só são exibidas na região onde elas 
foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Queues (Filas) na seção On-demand queues (Filas sob demanda), selecione Create queue 

(Criar fila).
6. Insira um nome e uma descrição para a nova fila.
7. Escolha Create queue.

Note

Para obter informações sobre como criar filas usando aAWS CLI, consulte a documentação de
referência do comandoAWS CLI.

Pausar e reativar filas sob demanda no AWS 
Elemental MediaConvert
Quando você pausa uma fila, o AWS Elemental MediaConvert não começa a processar nenhum trabalho 
nessa fila. MediaConvert conclui o processamento de qualquer trabalho que já esteja em execução quando 
você o pausa.

O procedimento a seguir explica como pausar e reativar uma fila usando o console.

Para pausar ou reativar uma fila sob demanda

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
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2. Se você estiver pausando ou reativando uma fila diferente da fila padrão, na barra de navegação do 
MediaConvert console do AWS Elemental, escolha a região em que você criou a fila.

A fila padrão está disponível em todas as regiões. Outras filas são exibidas apenas na região onde 
foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Filas, escolha o nome da fila que você deseja pausar ou reativar.
6. Na página da fila, escolha o botão Editar fila.
7. Na página Editar fila, em Status, escolha Pausado ou Ativo.
8. Escolha Salvar fila.

Note

Para obter informações sobre como pausar filas usando aAWS CLI, consulte a documentação de
referência do comandoAWS CLI.

Listando e visualizando filas sob demanda no AWS 
Elemental MediaConvert
Você pode listar MediaConvert as filas do AWS Elemental associadas à suaAWS conta e ver os detalhes 
sobre essas filas. O procedimento a seguir explica como fazer isso usando o MediaConvert console.

Para listar filas e visualizar configurações de fila

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console AWS Elemental, escolha a região onde você criou 

as filas que você quer exibir.

A fila padrão está disponível em todas as regiões. Outras filas são exibidas apenas na região onde 
foram criadas.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas). A página Filas lista as filas sob demanda e reservadas que você tem na 

região que você escolheu no início desse procedimento.
5. Para exibir informações detalhadas sobre uma fila, escolha o nome de uma fila na lista.

Note

Para obter informações sobre como listar e visualizar filas usando aAWS CLI, consulte a 
documentação de referência do comandoAWS CLI.

Excluindo uma fila sob demanda no AWS Elemental 
MediaConvert
Você pode excluir qualquer fila que não seja a fila padrão.

Note

Não é possível excluir uma fila que contenha tarefas não processadas.

Para excluir uma fila sob demanda

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolhaRegião da AWS onde você criou a fila que 

você deseja excluir.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Queues (Filas), na seção On-demand queues (Filas sob demanda), escolha o nome da fila 

que você deseja excluir.
6. Na página da fila, escolha o botão Delete queue (Excluir fila).

Note

Para obter informações sobre como excluir filas usando aAWS CLI, consulte a documentação de
referência do comandoAWS CLI.

Trabalhando com filas reservadas no AWS 
Elemental MediaConvert

Você pode enviar seu trabalho de MediaConvert transcodificação do AWS Elemental para uma fila sob 
demanda ou reservada. Para obter informações de alto nível sobre as diferenças entre os dois tipos, 
consulte Como funcionam as filas (p. 69).

Tópicos
• Limitações de recursos com as filas MediaConvert reservadas do AWS Elemental (p. 81)
• Criação de uma fila reservada no AWS Elemental MediaConvert (p. 81)
• Aquisição de capacidade adicional para uma fila reservada no AWS Elemental MediaConvert (p. 82)
• Edição de filas reservadas no AWS Elemental MediaConvert (p. 83)
• Listando e visualizando filas reservadas no AWS Elemental MediaConvert (p. 84)
• Aquisição de capacidade de transcodificação para uma fila reservada existente (p. 85)
• Excluindo uma fila reservada no AWS Elemental MediaConvert (p. 86)
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Limitações de recursos com as filas MediaConvert 
reservadas do AWS Elemental
Os recursos a seguir estão disponíveis somente em trabalhos enviados para uma fila sob demanda. Para 
trabalhos enviados para uma fila reservada, é necessário desabilitar estes recursos:

• Resolução de saída em 8k (p. 208)
• Transcodificação acelerada (p. 96)
• ABR automatizado (p. 88)
• Codificação AV1 (p. 206)
• DolbyVision codificação (p. 173)
• FrameFormer algoritmo de conversão de taxa de quadros (p. 104)

Criação de uma fila reservada no AWS Elemental 
MediaConvert
As filas reservadas permitem que você compre capacidade de transcodificação por um período de 12 
meses, em vez de pagar por minuto para cada saída.

Para criar uma fila reservada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console AWS Elemental, escolha a naRegião da AWS qual 

você quer criar a fila.

Uma fila padrão sob demanda está disponível em todas as regiões. Outras filas são exibidas apenas 
na região onde foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
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5. Na página Queues (Filas) na seção Reserved queues (Filas reservadas), selecione Create reserved 
queue (Criar fila reservada).

6. Na página Create reserved queue (Criar fila reservada), na seção General information (Informações 
gerais), insira um nome e uma descrição para a nova fila.

7. Opcionalmente, use a Reserved transcode slots (RTS) calculator (Calculadora de slots de 
transcodificação reservados (RTS)) para ajudar a determinar quantos RTS são necessários. 
Especifique valores da seguinte forma:

• Turnaround time (Tempo de processamento) - o período no qual você deseja transcodificar seu 
conteúdo. Por exemplo, se você precisa concluir a transcodificação de três filmes por dia, insira 24
para hours (horas) e 0 para minutes (minutos).

• Number of jobs (Número de tarefas) - o número de tarefas que você deseja concluir dentro do 
tempo de processamento. No exemplo anterior, esse valor seria 3.

• Time to run one job (Tempo para executar uma tarefa) - o tempo necessário para transcodificar 
uma parte do conteúdo. O tempo depende fortemente de suas configurações de transcodificação. 
A melhor maneira de determinar um valor para essa configuração é executar uma tarefa típica em 
uma fila sob demanda, com a opçãoSimulate reserved queue (Simular fila reservada) habilitada.

Encontre essa configuração da seguinte forma: Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em
Configurações do trabalho, escolha Configurações. Na seção Job settings (Configurações da tarefa)
à direita, em Simular fila reservada (Simular fila reservada), escolha Enabled (Habilitado).

8. Na seção Commitment to purchase RTS for reserved queue (Compromisso para comprar RTS para 
fila reservada), especifique o número de slots de transcodificação reservados (RTS) que você deseja 
comprar. Uma fila reservada pode processar simultaneamente um número de tarefas igual ao número 
de RTS que você comprar para ele.

9. Marque a caixa de seleção Concordo para confirmar sua intenção de assumir um compromisso de 12 
meses. AWScobra mensalmente pelo RTS.

Important

Depois de se comprometer com o plano de preço, não é possível cancelá-lo.
10. Selecione Create reserved queue (Criar fila reservada).
11. Na página de confirmação Purchase RTS for reserved queue (RTS para fila reservada), revise os 

detalhes do seu plano de preços, e em seguida, escolha Purchase (Comprar).

Se você decidir mais tarde que deseja adquirir capacidade adicional para sua fila reservada, você 
pode fazer isso. Para obter mais informações, consulte Aquisição de capacidade adicional para uma 
fila reservada (p. 82).

Aquisição de capacidade adicional para uma fila 
reservada no AWS Elemental MediaConvert
Se deseja aumentar o número de tarefas que uma fila reservada pode processar de uma só vez, você 
pode comprar capacidade adicional para ela. Para comprar capacidade adicional, você deverá estender o 
seu compromisso existente com um novo compromisso de 12 meses para um número maior de RTS . O 
novo compromisso começa quando você compra a capacidade adicional. O número de RTS em sua fila 
reservada não pode ser diminuído.

Para comprar capacidade adicional para uma fila reservada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a naRegião da AWS qual você criou a fila 

reservada.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Queues (Filas), na seção Reserved queues (Filas reservadas), escolha a opção ao lado 

nome da fila que você deseja comprar capacidade adicional.
6. Escolha Actions (Ações), Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional).
7. Na página Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional), na seção Commitment to 

purchase additional capacity (Compromisso para comprar capacidade adicional), especifique o novo 
número total de RTS para à fila. Esse número inclui tanto a quantidade original de RTS e a nova 
capacidade adicional.

8. Marque a caixa de seleção Concordo para confirmar sua intenção de assumir um compromisso de 12 
meses. AWScobra mensalmente pelo RTS.

Important

Depois de se comprometer com seu novo plano de preços, você não poderá cancelá-lo nem 
reverter para o plano original.

9. Escolha Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional).
10. Na página de confirmação Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional), revise os 

detalhes do seu novo plano de preços, e em seguida, escolha Purchase (Comprar).

Edição de filas reservadas no AWS Elemental 
MediaConvert
Quando você edita uma fila, poderá alterar o seguinte:

• A descrição, que ajuda você a identificá-la no painel da fila.
• O status de renovação automática do plano de preços da fila para slots de transcodificação reservados 

(RTS). Para obter mais informações, consulte Como você paga pela transcodificação com filas 
reservadas (p. 72).
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• O status pausado ou ativo da fila. Pausar a fila impede que o serviço inicie qualquer tarefa até que você 
reative a fila.

Para editar uma fila

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Se você estiver editando uma fila diferente da fila padrão, na barra de navegação do MediaConvert 

console do AWS Elemental, escolha a região em que você criou a fila.

A fila padrão está disponível em todas as regiões. Outras filas são exibidas apenas na região onde 
foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Filas, escolha o nome da fila que você quer editar.
6. Na página da fila, escolha o botão Editar fila.
7. Na página Editar fila, faça as alterações desejadas na fila.
8. Escolha Salvar fila.

Listando e visualizando filas reservadas no AWS 
Elemental MediaConvert
Você pode listar MediaConvert as filas do AWS Elemental associadas à suaAWS conta e ver os detalhes 
sobre essas filas. O procedimento a seguir explica como fazer isso usando o MediaConvert console.

Para listar filas e visualizar configurações de fila

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console AWS Elemental, escolha a região onde você criou 

as filas que você quer exibir.
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para uma fila reservada existente

A fila padrão está disponível em todas as regiões. Outras filas são exibidas apenas na região onde 
foram criadas.

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas). A página Filas lista as filas sob demanda e reservadas que você tem na 

região que você escolheu no início desse procedimento.
5. Para exibir informações detalhadas sobre uma fila, escolha o nome de uma fila na lista.

Aquisição de capacidade de transcodificação para 
uma fila reservada existente
Após o período de vigência do plano de definição de preços inicial para slots de transcodificação 
reservados (RTS) expirar, a fila reservada persistirá sem a capacidade de executar tarefas de 
transcodificação. Você pode enviar trabalhos para a fila, mas o AWS Elemental MediaConvert não os 
processa. Para começar a processar tarefas pela fila novamente, pode configurar um novo plano de 
definição de preços, que requer um novo compromisso de 12 meses.

Para comprar capacidade de transcodificação para uma fila reservada existente

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolha a naRegião da AWS qual você criou a fila 

reservada.
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3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Queues (Filas), na seção Reserved queues (Filas reservadas), selecione Actions (Ações),

Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional).
6. Na página Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional), na seção Commitment 

to purchase additional capacity (Compromisso para comprar capacidade adicional), especifique o 
número total de RTS para à fila.

7. Marque a caixa de seleção Concordo para confirmar sua intenção de assumir um compromisso de 12 
meses. AWScobra mensalmente pelo RTS.

Important

Depois de se comprometer com o plano de preço, não é possível cancelá-lo.
8. Escolha Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional).
9. Na página de confirmação Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional), revise os 

detalhes do seu plano de preços, e em seguida, escolha Purchase (Comprar).

Excluindo uma fila reservada no AWS Elemental 
MediaConvert
Você pode excluir qualquer fila que não seja a fila padrão.

Note

Não é possível excluir uma fila reservada que tenha um plano de preços ativo ou que contenha 
tarefas não processadas.

Para excluir uma fila reservada

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Na barra de navegação do MediaConvert console, escolhaRegião da AWS onde você criou a fila que 

você deseja excluir.

86

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


MediaConvert Guia do usuário
Excluir uma fila reservada

3. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
4. Escolha Queues (Filas).
5. Na página Queues (Filas), na seção Reserved queues (Filas reservadas), escolha a opção ao lado 

nome da fila que você deseja excluir.
6. Escolha Actions (Ações), Delete reserved queue (Excluir fila reservada).
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Usando o ABR automatizado no 
AWS Elemental MediaConvert

Com o ABR automatizado, o AWS Elemental MediaConvert configura sua pilha de taxa de bits adaptável 
(ABR) para você. MediaConvert escolhe o número certo de reproduções e a resolução de cada uma, com 
base no vídeo de entrada. MediaConvert minimiza o total de minutos de saída transcodificada eliminando 
reproduções que aumentam a taxa de bits sem fornecer maior qualidade de vídeo. O ABR automatizado 
também maximiza a qualidade do vídeo em várias taxas de bits, empregando o modo de controle de taxa 
de bits variável definida por qualidade (QVBR).

Tópicos
• Como funciona o ABR automatizado (p. 88)
• Regras automatizadas de ABR (p. 90)
• Perguntas frequentes sobre ABR automatizado (p. 91)
• Restrições de recursos para ABR automatizado (p. 92)
• Criação de uma pilha ABR automatizada (p. 93)

Como funciona o ABR automatizado
Com todo o streaming de taxa de bits adaptável (ABR), o dispositivo reprodutor do visualizador final ajusta 
a versão do pacote que ele baixa com base na largura de banda disponível. Por exemplo, um visualizador 
com acesso a Wi-Fi de alta qualidade veria automaticamente uma representação com alta taxa de bits. 
Quando eles se mudam para um local com apenas uma largura de banda limitada, o dispositivo reprodutor 
muda automaticamente para uma reprodução com taxa de bits mais baixa. O funcionamento do streaming 
adaptativo depende da construção da pilha ABR e de quão bem essa construção se adequa ao conteúdo 
do vídeo específico. Por exemplo, com um ativo rápido e visualmente complexo, sua pilha ABR pode incluir 
duas saídas de 720p com taxas de bits diferentes. Se você usasse a mesma configuração de pilha com um 
desenho animado simples, essas duas saídas provavelmente teriam a mesma aparência. A codificação, o 
armazenamento e a distribuição extras custariam dinheiro sem conferir nenhum benefício ao espectador 
final.

Quando você executa um trabalho ABR automatizado, MediaConvert maximiza a qualidade do vídeo que 
o espectador final vê com base na largura de banda disponível. Ele faz isso analisando um amplo conjunto 
de reproduções possíveis e eliminando qualquer uma que aumente a largura de banda necessária sem 
aumentar a qualidade do vídeo. Ao executar seu trabalho, MediaConvert analisa o conteúdo do vídeo de 
entrada e escolhe o número de reproduções e as características de cada representação para você.

Você pode usar o console para executar seu trabalho sem definir nada. Há três categorias de 
configurações opcionais que você pode especificar se quiser:

• Limites em sua pilha de taxa de bits adaptável (ABR).
• Limites que se aplicam às representações na pilha ABR. Esses limites de nível de saída se aplicam a 

todas as representações na pilha.
• Todas as outras configurações de codificação.
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Para essas configurações, MediaConvert usa valores padrão, a menos que você especifique algo 
diferente. Isso funciona da mesma forma que com saídas que não usam ABR automatizado, exceto que 
quaisquer valores definidos se aplicam a todas as representações na pilha. Por exemplo, se você definir
Perfil como Alto de 10 bits, cada representação terá esse perfil de codec.

Configurações que se aplicam à pilha ABR
Você pode definir os seguintes limites relacionados a toda a pilha de ABR:

• Máximo de representações: Esse é o limite superior para o número de representações em sua pilha 
ABR. O número de representações em sua pilha pode ser menor do que isso, mas não será maior.

Você pode especificar um número de 3 a 15. Se você não especificar isso, o máximo padrão será 15.
• Taxa de bits ABR máxima: esse é o limite superior para a taxa de bits da representação com maior taxa 

de bits em sua pilha. Se MediaConvert atingir a mesma qualidade de vídeo nessa taxa de bits e com 
uma taxa de bits mais baixa, ele usará essa saída de taxa de bits mais baixa para sua reprodução de 
mais alta qualidade.

Se você não especificar isso, o máximo padrão será 8 mb/s.
• Taxa de bits ABR mínima: esse é o limite inferior da taxa de bits de qualquer representação em sua 

pilha. MediaConvert não criará uma representação com uma taxa de bits menor do que esse valor.

Se você não especificar isso, o mínimo padrão será 600 kb/s.

Configurações que se aplicam às representações na 
pilha
Você pode definir os seguintes limites relacionados às propriedades das representações na pilha:

• Resolução máxima: Essa é a resolução máxima da sua representação com maior taxa de bits. Ao 
definir esse valor, escolha a resolução do dispositivo da mais alta qualidade que você espera que os 
espectadores finais usem. MediaConvert não criará uma representação com uma resolução maior do 
que essa.

Se você não especificar isso, o máximo padrão será a resolução de seu vídeo de entrada.

Se você especificar um valor maior que a resolução do vídeo de entrada, MediaConvert usará a 
resolução de entrada como máxima. MediaConvert não usará uma resolução maior do que a entrada 
para nenhuma representação porque aumentar a resolução de entrada adicionaria largura de banda 
sem adicionar qualidade de vídeo.

• Taxa máxima de quadros: MediaConvert usa esse valor como a taxa de quadros para a representação 
de maior largura de banda em sua pilha. Dependendo da entrada, essa pode ser a taxa de quadros 
para todas as representações. Quando sua taxa de quadros de entrada é alta, MediaConvert pode 
reduzir pela metade a taxa de quadros para renderizações com menor largura de banda. Por exemplo, 
se sua taxa de quadros de entrada for de 60 fps, MediaConvert talvez use 30 fps para algumas das 
representações de menor largura de banda e talvez 15 fps para as mais baixas.

Se você não especificar esse valor, o máximo padrão será a taxa de quadros de entrada. Se seu 
trabalho tiver várias entradas, MediaConvert use a taxa de quadros da primeira.

Para essas configurações, MediaConvert determina esses valores para cada representação 
automaticamente:
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• Nível de ajuste de qualidade: MediaConvert codifica todas as representações com Multi pass HQ.

Esse comportamento é automático no console, mas não quando você envia seu trabalho 
programaticamente. Ao configurar sua especificação de trabalho JSON sem usar o console, você 
devequalityTuningLevel definir explicitamente comoMULTI_PASS_HQ.

• Modo de controle de taxa: MediaConvert codifica todas as representações com o modo de controle de 
taxa QVBR (p. 121).

Esse comportamento é automático no console, mas não quando você envia seu trabalho 
programaticamente. Ao configurar sua especificação de trabalho JSON sem usar o console, você 
deverateControlMode definir explicitamente comoQVBR.

• Essas configurações obrigatórias do QVBR:
• Nível de qualidade QVBR:
• Taxa de bits máxima
• Taxa de bits média máxima

• Tamanho do buffer HDR
• Preenchimento inicial do buffer HDR

Regras automatizadas de ABR
Use regras de ABR automatizadas para especificar restrições para os tamanhos de representação 
MediaConvert criados em sua pilha ABR automatizada. Recomendamos usar essas regras se o fluxo de 
trabalho do ABR tiver requisitos específicos de tamanho de representação, mas você ainda quiser otimizar 
MediaConvert a qualidade do vídeo e o tamanho geral do arquivo.

Você pode definir as seguintes regras:

• Tamanho mínimo da reprodução superior
• Tamanho mínimo da representação inferior
• Força: incluir representações
• Representações permitidas

Tamanho mínimo da reprodução superior
Especifique um tamanho mínimo para a maior resolução de vídeo em sua pilha ABR. A maior resolução é 
maior que ou igual ao valor que você insere.

Por exemplo: Se você especificar 1920x1080, a resolução mais alta em sua pilha ABR será maior ou igual 
a 1920x1080.

Tamanho mínimo da representação inferior
Especifique um tamanho mínimo para a menor resolução de vídeo em sua pilha ABR. A menor resolução 
em sua pilha de ABR é maior que ou igual ao valor de ABR é maior que ou igual ao valor que você insere.

Por exemplo: Se você especificar 512x288, a resolução mais baixa em sua pilha ABR será maior ou igual a 
512x288.

Forçar: incluir rendições
Especifique uma ou mais resoluções de vídeo para incluir em sua pilha ABR. Para otimizar o ABR 
automatizado, recomendamos que você especifique o menor número possível de resoluções.
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A pilha ABR pode incluir outras resoluções que você não especifica aqui, dependendo da configuração
Máxima de representações. Por exemplo: Se você especificar 2 resoluções em Forçar inclusão 
de representações e especificar 7 representações máximas, 5 resoluções serão determinadas 
automaticamente.

A inclusão forçada de representações tem as seguintes restrições com outras regras ou configurações 
automatizadas de ABR:

• Pelo menos uma resolução deve ser maior que ou igual ao tamanho mínimo da reprodução superior.
• Todas as resoluções devem ser maiores que ou igual ao tamanho mínimo da representação inferior.
• As representações permitidas não podem ser especificadas.
• O número de resoluções deve ser menor que ou igual ao número máximo de reproduções.
• As resoluções duplicadas são ignoradas.

Rendições permitidas
Especifique uma lista de possíveis resoluções de vídeo em sua pilha ABR. MediaConvertcria uma pilha 
ABR exclusivamente a partir da lista de resoluções que você especifica.

Algumas resoluções na lista de representações permitidas podem não estar incluídas. No entanto, você 
pode forçar a inclusão de uma resolução definindo Obrigatório como ATIVADO.

As representações permitidas têm as seguintes restrições com outras regras automatizadas de ABR:

• Pelo menos uma resolução deve ser maior que ou igual ao tamanho mínimo da reprodução superior.
• Pelo menos uma resolução deve ser maior que ou igual ao tamanho mínimo da representação inferior.
• As representações forçadas de inclusão não podem ser especificadas.
• O número de resoluções deve ser menor que ou igual ao número máximo de reproduções.
• As resoluções duplicadas são ignoradas.

Perguntas frequentes sobre ABR automatizado
Como posso ver quais representações o AWS Elemental MediaConvert criou para mim?

Você pode ver as propriedades das saídas em sua pilha ABR nos seguintes locais:

• O evento de conclusão de trabalho da Amazon EventBridge. Para obter mais informações, consulte
Usando EventBridge com o AWS Elemental MediaConvert (p. 246).

• A página de resumo do Job no MediaConvert console. Para obter mais informações, consulte
Visualizando seu histórico de MediaConvert trabalho do AWS Elemental (p. 53).

Minha tarefa automatizada de ABR levará muito tempo para ser executada?

Recomendamos usar sempre a transcodificação acelerada (p. 96) com ABR automatizado. Ao fazer 
isso, seu trabalho deve demorar apenas um pouco mais do que um trabalho de transcodificação acelerada 
para uma pilha ABR especificada manualmente com saídas semelhantes. Você não paga mais por ativar a 
transcodificação acelerada porque o ABR automatizado já é cobrado com a taxa de nível profissional de 2 
passes (otimizada para qualidade).

Quando você executa uma tarefa ABR automatizada sem transcodificação acelerada, ela leva muito mais 
tempo para ser executada do que uma tarefa com uma pilha ABR especificada manualmente com saídas 
semelhantes.
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Por que algumas das minhas representações de saída têm a mesma resolução?

Quando os dispositivos de exibição transmitem um ativo ABR, eles solicitam segmentos com base na taxa 
de bits da representação, não com base na resolução da representação. Portanto, uma pilha ABR pode 
ter representações para diferentes larguras de banda com a mesma resolução. A reprodução com maior 
largura de banda terá melhor qualidade na mesma resolução.

Se o aumento da resolução melhora a qualidade do vídeo quando você passa para a próxima versão da 
pilha depende da complexidade do vídeo. A capacidade de ajustar automaticamente essas opções por 
trabalho é uma das maneiras pelas quais esse recurso oferece melhores resultados com menos esforço.

Posso dizer com antecedência quantas representações estarão na minha pilha?

Não. MediaConvert determina quais representações usar durante o processo de transcodificação. Como 
as decisões de codificação dependem das qualidades do vídeo de entrada, não há como saber antes de 
executar o trabalho quais serão essas decisões.

Você pode usar as configurações de limites opcionais para garantir que o número de representações e o 
tamanho dessas representações não excedam o que você deseja.

Como serei cobrado por uma pilha automatizada de ABR?

MediaConvert cobra apenas pelas representações que ele grava em seu local de saída. Por exemplo, 
você pode definir o máximo de representações como 12, mas MediaConvert pode determinar que não 
há vantagem em criar mais de oito representações. Nesse caso, MediaConvert cobraria apenas oito 
interpretações.

O ABR automatizado é um recurso de nível profissional e também requer codificação em 2 etapas. Cada 
representação é cobrada por minuto de acordo com a tarifa de 2 passes (qualidade otimizada). Por 
exemplo, digamos que sua pilha ABR automatizada termine com 10 representações, cada uma delas 
com 60 minutos de duração. Você seria então cobrado por 600 minutos. Para ver as tarifas, consulte os 
MediaConvert preços do AWS Elemental no site de produtos emAWS nuvem.

E quanto ao áudio?

O ABR automatizado faz a configuração apenas para suas reproduções de vídeo. Você adiciona 
reproduções de áudio como saídas somente de áudio dentro do seu grupo de saída ABR automatizado. 
Para obter instruções, consulte Criação de uma pilha ABR automatizada (p. 93).

E quanto às legendas?

Adicione legendas ao seu pacote ABR automatizado como saída somente de legendas. Para obter 
instruções, consulte Criação de uma pilha ABR automatizada (p. 93).

Restrições de recursos para ABR automatizado
Os trabalhos que incluem grupos de saída ABR automatizados são restritos das seguintes formas:

• Você deve usar uma fila sob demanda. Você não pode usar uma fila reservada.
• Você pode ativar o ABR automatizado somente em trabalhos e modelos de trabalho. Você não pode 

usar o ABR automatizado nas predefinições de saída.
• Em uma tarefa que inclui um grupo de saída ABR automatizado, todos os grupos de saída ABR devem 

usar ABR automatizado.
• Seu codec de saída de vídeo deve ser AVC (H.264) ou HEVC (H.265).
• Você deve especificar essas configurações necessárias ao criar sua especificação de trabalho JSON 

manualmente. O MediaConvert console do AWS Elemental os define para você quando você ativa o 
ABR automatizado.
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• Defina qualityTuningLevel para MULTI_PASS_HQ.
• Defina rateControlMode para QVBR.

Criação de uma pilha ABR automatizada
Quando você souber se deseja especificar valores para os limites opcionais, use um dos procedimentos 
a seguir para configurar o ABR automatizado em seu trabalho. Para obter mais informações sobre essas 
configurações opcionais, consulteComo funciona o ABR automatizado (p. 88).

Para configurar o ABR automatizado (console)

1. Comece a configurar seu trabalho normalmente. Para obter mais informações, consulte Conceitos 
AWS Elemental MediaConvert (p. 3).

Em vez de seguir as instruções gerais para configurar grupos de saída e saídas, siga este 
procedimento.

2. Habilite a transcodificação acelerada. Isso é opcional, mas é altamente recomendável. Para obter 
mais informações, consulte Usar a transcodificação acelerada (p. 96).

3. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, ao lado de Grupos de saída, escolha Adicionar.
4. Escolha um tipo de grupo de saída de streaming: Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming 

ou CMAF.
5. Abaixo da seção Configurações do grupo, ative o ABR automatizado.
6. Opcionalmente, especifique qualquer umRegras automatizadas de ABR (p. 90).
7. Para as configurações na seção ABR automatizado, opcionalmente, especifique valores. Essas são as 

configurações que especificam limites relacionados a toda a pilha ABR. Se você optar por manter os 
valores padrão, deverá obter bons resultados.

Para obter mais informações, consulte Como funciona o ABR automatizado (p. 88).
8. No painel Job à esquerda, logo abaixo do seu grupo de saída, escolha Saída base ABR automatizada.
9. À direita, na seção Configurações de codificação base para representações ABR geradas 

automaticamente, especifique opcionalmente valores para os limites relacionados às propriedades das 
representações na pilha. Se você optar por manter os valores padrão, deverá obter bons resultados.

Para obter mais informações, consulte Como funciona o ABR automatizado (p. 88).
10. Opcionalmente, especifique valores para configurações de codificação que não estejam diretamente 

relacionadas ao ABR automatizado, como perfil e nível do codec. Os valores que você especifica se 
aplicam a todas as representações na pilha. Se você optar por manter os valores padrão, deverá obter 
bons resultados.

Para obter informações sobre cada configuração individual, escolha o link Informações ao lado da 
configuração no console para ver a descrição da configuração.

11. Se seu fluxo de trabalho exigir vídeo e áudio em saídas separadas sem mixagem, remova o Áudio 1
das configurações de codificação base para reproduções ABR geradas automaticamente. Se você 
precisar que o vídeo e o áudio estejam na mesma saída mixada, pule esta etapa.

a. Escolha a guia Áudio 1.
b. Escolha Remover áudio no canto superior direito da seção Configurações de codificação base 

para representações ABR geradas automaticamente.
12. Opcionalmente, adicione reproduções de áudio. Siga estas etapas para cada reprodução de áudio que 

você deseja em sua pilha ABR.

a. No painel de Job à esquerda, escolha seu grupo de saída.
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b. Na seção Saídas, escolha Adicionar saída com legendas ou áudio para adicionar uma nova 
saída.

A saída 1 contém suas configurações automatizadas de vídeo ABR e representa cada reprodução 
de vídeo em sua pilha.

c. Escolha a nova saída na lista de saídas.
d. Na seção Configurações de codificação, configure sua reprodução de áudio como você faria para 

um trabalho que não usa ABR automatizado. Para obter mais informações, consulte Criação de 
saídas de streaming ABR de áudio (p. 18).

13. Opcionalmente, adicione legendas. Faça isso como você faria com uma pilha ABR especificada 
manualmente. Para obter mais informações, consulte Configurando legendas em MediaConvert 
trabalhos do AWS Elemental (p. 127).

14. Opcionalmente, repita esse procedimento para criar pacotes ABR adicionais em formatos diferentes. 
Em uma tarefa que inclui um grupo de saída ABR automatizado, todos os grupos de saída ABR 
devem usar ABR automatizado.

Para configurar o ABR automatizado (API, CLI ou SDK)

Se você usa a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de 
trabalho JSON e, em seguida, envie-as programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações 
sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da AWS 
Elemental MediaConvert API Reference:

• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando os AWS SDKs ou o AWS CLI
• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando a API

1. Determine os valores que você deseja definir para o ABR automatizado. Se você mantiver todos os 
padrões, deverá obter bons resultados. Para obter mais informações, consulte Como funciona o ABR 
automatizado (p. 88).

2. Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos 
essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de 
MediaConvert tarefas. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o 
console:

a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).

Informações para editar manualmente sua especificação de trabalho JSON

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence à estrutura de configurações 
de trabalho, na Referência da MediaConvert API Elemental da AWS. Os links nessa lista levam às 
informações sobre a configuração nesse documento:

Important

Se você configurar o ABR automatizado editando manualmente sua especificação de trabalho 
JSON, em vez de exportá-la do console, deveráqualityTuningLevel definir explicitamente 
comoMULTI_PASS_HQ erateControlMode comoQVBR.

• Defina explicitamente essas configurações necessárias:
• Defina qualityTuningLevel para MULTI_PASS_HQ.

• AC (H.264):qualityTuningLevel in the H264Settings properties table
• HEVC (H.265):qualityTuningLevel in the H265Settings properties table
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• Defina rateControlMode para QVBR.

Quando você ativa o ABR automatizado, as configurações habituais necessárias para o QVBR, 
comoqvbrSettings eqvbrQualityLevel, não são necessárias. Em vez disso, especifique as 
configurações de ABR automatizadas necessárias.
• AC (H.264):rateControlMode in the H264Settings properties table
• HEVC (H.265):rateControlMode in the H265Settings properties table

• Defina o modo de transcodificação acelerada comoPREFERRED ouENABLED. Isso é opcional, mas é 
altamente recomendável.

• Opcionalmente, especifique esses limites relacionados a toda a pilha ABR:
• ABR automatizado:abrSettings

• Máximo de representações:maxRenditions na tabela de AutomatedAbrSettings propriedades
• Taxa de bits máxima do ABR:maxAbrBitrate na tabela de AutomatedAbrSettings propriedades
• Taxa de bits ABR mínima:minAbrBitrate na tabela de AutomatedAbrSettings propriedades

• Opcionalmente, especifique esses limites relacionados às propriedades das representações na pilha:

Note

As propriedades da API que correspondem a essas configurações do console funcionam de 
forma diferente dependendo se elas estão em saídas que fazem parte de uma pilha ABR 
automatizada.

• Resolução máxima:width eheight
• No ABR automatizado: use essas configurações em conjunto para representar a resolução máxima 

possível na pilha de ABR.
• Em outras saídas: use essas configurações juntas para representar a resolução de saída.

• Taxa máxima de quadros:frameratecontrol,numerator, edenominator

Para obter informações sobre como essas propriedades funcionam e links para elas na Referência da 
API, consulteProcedimentos de conversão de taxa de quadros; API, CLI ou SDK (p. 106).
• No ABR automatizado: use essas configurações para especificar a taxa de quadros da maior 

representação de largura de banda em sua pilha. Se você não especificar essas configurações, 
MediaConvert usa a taxa de quadros do seu vídeo de entrada.

• Em outras saídas: use essas configurações para especificar a taxa de quadros de saída.
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Usando a transcodificação acelerada 
no AWS Elemental MediaConvert

Os MediaConvert trabalhos do AWS Elemental que criam conteúdo premium, como aqueles que 
incorporam conteúdo de Ultra Alta Definição (UHD) e Alto Alcance Dinâmico (HDR), podem ter 
altos requisitos computacionais e levar mais tempo para serem concluídos. Para reduzir o tempo de 
transcodificação necessário para executar esses trabalhos, você pode usar a transcodificação acelerada. 
Considere o uso de transcodificação acelerada para tarefas que poderiam demorar 10 minutos ou mais 
para serem executadas.

Por exemplo, trabalhos que geram os seguintes ativos podem se beneficiar da transcodificação acelerada:

• Conteúdo em Ultra High Definition
• Conteúdo em High Dynamic Range em HEVC
• Qualquer vídeo visualmente complexo de longa duração

Note

A transcodificação acelerada é um recurso de nível profissional. Você paga mais por minuto de 
saída transcodificada para saídas que usam recursos de nível Professional. Para obter mais 
informações sobre níveis de MediaConvert preços, consulte MediaConvertpreços.

Tópicos
• Configurando a transcodificação acelerada no AWS Elemental MediaConvert (p. 96)
• Limitações de Job para transcodificação acelerada no AWS Elemental MediaConvert (p. 97)
• Exemplo de trabalho JSON de transcodificação acelerada para o AWS Elemental 

MediaConvert (p. 99)

Configurando a transcodificação acelerada no AWS 
Elemental MediaConvert

Você configura a transcodificação acelerada para seus MediaConvert trabalhos do AWS Elemental da 
mesma forma que configura trabalhos não acelerados, exceto que você ativa a aceleração.

Note

Recomendamos que você use uma fila de transcodificação dedicada para seus trabalhos de 
transcodificação acelerada, para fornecer isolamento entre os recursos que você usa para seus 
trabalhos acelerados e seus outros trabalhos.

Para configurar seu trabalho de transcodificação com transcodificação acelerada (console)

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte
Configuração de um trabalho (p. 9).

Certifique-se de que os arquivos de entrada e as configurações de saída da tarefa estejam em 
conformidade com as limitações e os requisitos listados em Limitações de Job para transcodificação 
acelerada no AWS Elemental MediaConvert (p. 97).
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2. Altere as configurações do código de tempo do valor padrão Embedded (Incorporado) para Start at 
zero (Iniciar em zero).

a. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha
Configurações.

b. No painel Timecode configuration (Configuração do código de tempo), para Source (Origem), 
selecione Start at 0 (Iniciar em 0).

c. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Entradas, escolha a entrada.
d. No painel Video selector, em Fonte do código de hora, escolha Iniciar em 0.

3. Se ainda não tiver, crie um. Se ainda não tiver, crie uma. Para obter mais informações, consulte
Criação de uma fila sob demanda no AWS Elemental MediaConvert (p. 76).

4. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, na seção Configurações da tarefa, escolha
Configurações.

5. Em Acceleration (Aceleração), escolha Enabled (Habilitado) ou Preferred (Preferido).

Com Ativado e Preferencial, se seus arquivos de entrada e configurações de transcodificação forem 
compatíveis com a transcodificação acelerada, MediaConvert executará a tarefa com transcodificação 
acelerada.

Se seus arquivos de entrada ou configurações de transcodificação não forem compatíveis com a 
transcodificação acelerada, o trabalho será MediaConvert processado de forma diferente, dependendo 
do valor definido para Aceleração:

• Ativado — O serviço falha na tarefa incompatível.
• Preferencial — O serviço executa o trabalho sem transcodificação acelerada.

A definição de Aceleração como Preferencial gera preços de nível Profissional somente quando 
MediaConvert executa o trabalho com transcodificação acelerada.

Para obter mais informações sobre quais arquivos e configurações são compatíveis com a 
transcodificação acelerada, consulte Limitações de Job para transcodificação acelerada no AWS 
Elemental MediaConvert (p. 97).

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O 
nome da configuração é AccelerationMode, em AccelerationSettings.

Limitações de Job para transcodificação acelerada 
no AWS Elemental MediaConvert

Antes de ativar a transcodificação acelerada, certifique-se de que seu trabalho esteja em conformidade 
com os seguintes requisitos e limitações.

Entradas de vídeo suportadas com transcodificação acelerada

A tabela a seguir mostra os codecs e contêineres de entrada de vídeo MediaConvert compatíveis com a 
transcodificação acelerada.

Contêiner Codecs de vídeo com suporte com contêiner

HLS (segmentos TS MPEG-2) AVC (H.264), HEVC (H.265)

IMF JPEG 2000 (J2K)

97

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-createjobrequest-accelerationsetting


MediaConvert Guia do usuário
Limitações e requisitos do Job

Contêiner Codecs de vídeo com suporte com contêiner

Streams de transporte de MPEG AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2, VC-1

MPEG-4 AVC Intra 50/100, AVC (H.264), HEVC (H.265), 
MPEG-2

MXF Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), 
JPEG 2000 (J2K), MPEG-2, SonyXDCam, 
SonyXDCam (somente como variante MPEG-2)

QuickTime Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), 
JPEG 2000 (J2K), MPEG-2

Note

Para entradas HLS, seu pacote deve estar em conformidade com os requisitos listados 
emRequisitos do pacote de entrada HLS (p. 204).

Saídas de vídeo suportadas com transcodificação acelerada

A tabela a seguir mostra os codecs e contêineres de saída de vídeo aos quais o MediaConvert oferece 
suporte com transcodificação acelerada.

Contêiner Codecs compatíveis com contêiner

CMAF AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

DASH AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

HLS AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-2 TS AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-4 (.mp4) AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-4 Flash (.f4v) AVC (H.264)

MXF AVC (H.264)

QuickTime AVC (H.264)

Smooth (ISMV) AVC (H.264)

WebM VP8, VP9

Raw (nenhum contêiner) AVC (H.264), HEVC (H.265)

Note

Para saídas MPEG-2 TS, para usar a transcodificação acelerada, você deve alterar o valor padrão 
de CBR para Transport stream settings (Configurações do fluxo de transporte) > Rate mode 
(Modo de taxas) para VBR.

restrições de saída

• Sua saída deve ter um componente de vídeo. MediaConvert não tem uma, uma, uma, uma, uma, uma, 
uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma,,
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• Use apenas combinações de contêiner e codec compatíveis. A tabela a seguir mostra os codecs e 
contêineres de saída de vídeo compatíveis.

• Use qualquer codec de saída de áudio que não seja Dolby Atmos. MediaConvert não suporta 
transcodificação acelerada com Dolby Atmos.

• Use apenas formatos de legendas de saída compatíveis. Na transcodificação acelerada, o MediaConvert 
não oferece suporte aos seguintes formatos de legenda de saída:
• Não compatível: burn-in
• Não compatível: SCTE-20

Para obter uma lista de formatos de legendas compatíveis, consulte Fluxos de trabalho de legendas 
compatíveis, insira legendas no mesmo arquivo do vídeo (p. 211).

Recursos de transcodificação não suportados com a transcodificação acelerada

• Anulação da disponibilidade
• Insertor de imagem em movimento (sobreposição gráfica em movimento)
• Conversão da taxa de quadros interpolados
• Passagem de VBI
• Passagem do código de tempo
• Código de tempo SEI
• Âncora do código de tempo
• Saída telecine
• Saída telecine inversa
• Origem do código de tempo incorporado

Note

Com a transcodificação acelerada, você pode definir a configuração de entrada Timecode 
source (Origem do código de tempo) como Embedded (Incorporado), mas não a configuração
Source (Origem) de toda a tarefa em Timecode configuration (Configuração do código de 
tempo).

• ESAM
• Passagem direta SCTE-35
• Gerador de vídeo preto
• Vídeo do pad

Exemplo de trabalho JSON de transcodificação 
acelerada para o AWS Elemental MediaConvert

O exemplo de tarea JSON a seguir converte um arquivo MP4 para outro arquivo MP4 de 720p codificado 
com H.265. Para usar esse exemplo, substitua as configurações por seus valores. No mínimo, você deve 
fornecer valores para as seguintes configurações:

• Role: Essa é a funçãoAWS Identity and Access Management (IAM) que você configura para dar 
MediaConvert permissão ao AWS Elemental para acessar seus buckets de entrada e saída do Amazon 
S3 e acessar o Amazon API Gateway em seu nome. Para obter informações sobre como configurar essa 
função, consulte Configurar permissões do IAM no Guia do MediaConvert usuário do AWS Elemental.

• Destination: o bucket do Amazon S3 no qual você MediaConvert deseja armazenar seu arquivo de 
saída. Certifique-se de incluir barras invertidas no final, como no exemplo.
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• InputClippings: defina os clipes que você deseja que sejam transcodificados especificando 
conjuntos de valores para StartTimecode e EndTimecode. Como alternativa, você pode remover
InputClippings completamente para transcodificar todo o ativo.

• FileInput: especifique o local e o nome do arquivo de entrada. Sua entrada de arquivo pode ser um 
objeto Amazon S3 ou uma URL HTTP.

A transcodificação acelerada é compatível com tarefas que têm apenas uma única entrada; você não 
pode fazer emenda de entrada.

{ 
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/MediaConvert_Role", 
  "AccelerationSettings" : { 
    "Mode" : "ENABLED" 
  }, 
  "UserMetadata": { 
      "job" : "Acceleration" 
  }, 
  "Settings": { 
    "TimecodeConfig": { 
      "Source": "ZEROBASED" 
    }, 
    "OutputGroups": [ 
      { 
        "Name": "File Group", 
        "Outputs": [ 
          { 
            "ContainerSettings": { 
              "Container": "MP4", 
              "Mp4Settings": { 
                "CslgAtom": "EXCLUDE", 
                "FreeSpaceBox": "EXCLUDE", 
                "MoovPlacement": "NORMAL" 
              } 
            }, 
            "VideoDescription": { 
              "Width": 1280, 
              "ScalingBehavior": "DEFAULT", 
              "Height": 720, 
              "VideoPreprocessors": { 
                "TimecodeBurnin": { 
                  "FontSize": 32, 
                  "Position": "TOP_CENTER" 
                } 
              }, 
              "TimecodeInsertion": "DISABLED", 
              "AntiAlias": "ENABLED", 
              "Sharpness": 50, 
              "CodecSettings": { 
                "Codec": "H_265", 
                "H265Settings": { 
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE", 
                  "ParNumerator": 1, 
                  "NumberReferenceFrames": 3, 
                  "FramerateDenominator": 1001, 
                  "GopClosedCadence": 1, 
                  "AlternateTransferFunctionSei": "DISABLED", 
                  "HrdBufferInitialFillPercentage": 90, 
                  "GopSize": 48, 
                  "Slices": 4, 
                  "GopBReference": "ENABLED", 
                  "HrdBufferSize": 20000000, 
                  "SlowPal": "DISABLED", 
                  "ParDenominator": 1, 
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                  "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED", 
                  "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED", 
                  "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED", 
                  "Bitrate": 10000000, 
                  "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE", 
                  "RateControlMode": "CBR", 
                  "CodecProfile": "MAIN_MAIN", 
                  "Tiles": "ENABLED", 
                  "Telecine": "NONE", 
                  "FramerateNumerator": 24000, 
                  "MinIInterval": 0, 
                  "AdaptiveQuantization": "HIGH", 
                  "CodecLevel": "LEVEL_5", 
                  "SceneChangeDetect": "ENABLED", 
                  "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ", 
                  "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP", 
                  "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED", 
                  "GopSizeUnits": "FRAMES", 
                  "ParControl": "SPECIFIED", 
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3, 
                  "TemporalIds": "DISABLED", 
                  "SampleAdaptiveOffsetFilterMode": "ADAPTIVE" 
                } 
              }, 
              "AfdSignaling": "NONE", 
              "DropFrameTimecode": "ENABLED", 
              "RespondToAfd": "NONE", 
              "ColorMetadata": "INSERT" 
            }, 
            "AudioDescriptions": [ 
              { 
                "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT", 
                "CodecSettings": { 
                  "Codec": "AAC", 
                  "AacSettings": { 
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL", 
                    "Bitrate": 160000, 
                    "RateControlMode": "CBR", 
                    "CodecProfile": "LC", 
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0", 
                    "RawFormat": "NONE", 
                    "SampleRate": 48000, 
                    "Specification": "MPEG4" 
                  } 
                }, 
                "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT", 
                "AudioType": 0 
              } 
            ], 
            "Extension": "mp4", 
            "NameModifier": "1280x720" 
          } 
        ], 
        "OutputGroupSettings": { 
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS", 
          "FileGroupSettings": { 
            "Destination": "s3://mediaconvert-outputs/accelerated/" 
          } 
        } 
      } 
    ], 
    "AdAvailOffset": 0, 
    "Inputs": [ 
      { 
        "InputClippings": [ 
          { 
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            "EndTimecode": "01:00:00:00", 
            "StartTimecode": "00:00:00:00" 
          } 
        ], 
        "AudioSelectors": { 
          "Audio Selector 1": { 
            "Offset": 0, 
            "DefaultSelection": "DEFAULT", 
            "ProgramSelection": 1 
          } 
        }, 
        "VideoSelector": { 
          "ColorSpace": "FOLLOW" 
        }, 
        "FilterEnable": "AUTO", 
        "PsiControl": "USE_PSI", 
        "FilterStrength": 0, 
        "DeblockFilter": "DISABLED", 
        "DenoiseFilter": "DISABLED", 
        "TimecodeSource": "ZEROBASED", 
        "FileInput": "s3://mediaconvert-inputs/SampleVideo_h264_StereoAudio.mp4" 
      } 
    ] 
  }
}

102



MediaConvert Guia do usuário
Trabalhando com taxas de quadros de vídeo

Conceitos básicos de vídeo e 
MediaConvert configurações 
relacionadas ao AWS Elemental

Se você estiver fazendo transcodificações simples — para alterar quais dispositivos podem reproduzir seu 
ativo de vídeo, reduzir o tamanho do arquivo ou alterar a resolução — geralmente você pode usar modelos 
de trabalho (p. 63) ou predefinições de saída (p. 56) para escolher as configurações de vídeo para você. 
Mas, se você quiser fazer ajustes específicos na forma como seu vídeo é codificado, é necessário ajustar 
suas configurações de vídeo individualmente.

Para obter informações sobre cada configuração, consulte a descrição desta. Você pode encontrar a 
descrição clicando no link Informações ao lado da configuração noMediaConvert console. Ou você pode 
encontrar a descrição no tópico Jobs do AWS Elemental MediaConvert API Reference. Para encontrar 
uma configuração específica, você pode usar a função de pesquisa do seu navegador ou seguir um link 
para a configuração nos esquemas, que mostram as configurações de forma estruturada.

Para algumas configurações de MediaConvert transcodificação, os tópicos a seguir fornecem detalhes 
adicionais, explicações conceituais e informações sobre valores a serem fornecidos que sejam adequados 
ao seu caso de uso.

Tópicos
• Trabalhando com taxas de quadros de vídeo no AWS Elemental MediaConvert (p. 103)
• Trabalhando com telecine no AWS Elemental MediaConvert (p. 108)
• Trabalhando com tipos de escaneamento progressivos e entrelaçados no AWS Elemental 

MediaConvert (p. 109)
• Preenchimento de vídeo com quadros de vídeo pretos (p. 118)

Trabalhando com taxas de quadros de vídeo no 
AWS Elemental MediaConvert

A taxa de quadros de um ativo de vídeo representa a rapidez com que os dispositivos reprodutores de 
vídeo reproduzem os quadros de um vídeo, em quadros por segundo (fps). Por exemplo, os filmes têm 
uma taxa de quadros de 24 fps, as transmissões de televisão NTSC são 29,97/59,94 fps e as transmissões 
de televisão PAL têm 50/25 fps. Se você mantiver as configuraçõesMediaConvert padrão em seu trabalho, 
o vídeo de saída terá a mesma taxa de quadros do vídeo de entrada.

Alguns vídeos têm uma taxa de quadros que varia ao longo da duração do vídeo. Por exemplo, algumas 
câmeras geram automaticamente vídeos que usam mais quadros para sequências de alta ação e 
menos quadros para sequências com menos movimento. MediaConvert suporta entradas de taxa de 
quadros variável (VFR), mas cria somente saídas de taxa de quadros constante (CFR). Para obter mais 
informações, consulte Usando entradas de taxa de quadros variável (p. 105).

Tópicos
• Configurações para conversão de taxa de quadros (p. 104)
• Usando entradas de taxa de quadros variável no AWS Elemental MediaConvert (p. 105)
• Convertendo a taxa de quadros do seu vídeo (p. 105)
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Configurações para conversão de taxa de quadros
Para criar saídas com uma taxa de quadros diferente da sua entrada, use estasMediaConvert 
configurações:

Taxa de quadros (framerateControl,framerateNumerator,framerateDenominator)

Para conversão da taxa de quadros, especifique uma taxa de quadros nas configurações de 
codificação de saída que seja diferente da taxa de quadros do vídeo de entrada. MediaConvert Em 
seguida, criará uma saída com a taxa de quadros especificada, em vez da taxa de quadros do vídeo 
de entrada.

Especificar a taxa de quadros de saída diretamente na especificação do trabalho JSON pode ser mais 
complexo do que no console. Para obter detalhes, consulte o procedimento para usar a API, a CLI e o 
SDK no tópicoConvertendo a taxa de quadros do seu vídeo (p. 105).

Algoritmo de conversão de taxa de quadros (framerateConversionAlgorithm)

Escolha o método que você MediaConvert deseja usar ao aumentar ou diminuir a taxa de quadros. A 
melhor opção desta configuração depende do conteúdo do vídeo.

Quando você usa o Drop duplicate, MediaConvert copia ou exclui quadros, mas não os altera. 
Isso preserva a qualidade da imagem de cada quadro individual, mas pode causar interrupções 
em algumas conversões. Para conversões numericamente simples, como 60 fps a 30 fps, o Drop 
duplicate geralmente é a melhor escolha.

Quando você usa o Interpolate, MediaConvert combina quadros para evitar a necessidade de repetir 
ou remover quadros. Isso resulta em movimentos suaves, mas pode introduzir artefatos de vídeo 
indesejáveis. Para conversões numericamente complexas, é provável que o Interpolate forneça 
resultados melhores do que o Drop duplicate.

Quando você usa FrameFormer, MediaConvert usa aInSync FrameFormer biblioteca. A conversão 
usa interpolação com compensação de movimento com base no conteúdo do seu vídeo de entrada. 
FrameFormerexecuta várias técnicas de conversão de taxa de quadros em uma scene-by-scene base 
e pode usar técnicas diferentes em diferentes regiões de cada quadro. FrameFormer faz a conversão 
com base na detecção automática da cadência subjacente do vídeo de origem, em vez de depender 
da taxa de quadros relatada nos metadados do arquivo.

Limitações de recursos:
• Você pode usar somente FrameFormer com entradas que tenham resoluções de até 4K. 

MediaConvert não suporta FrameFormer conversão com entradas de 8K.
• Você pode usar FrameFormer somente com trabalhos executados em uma fila sob demanda. Você 

não pode usar filas reservadas com oFrameFormer.

O uso FrameFormer aumenta o tempo de transcodificação e gera um custo adicional significativo. 
Para obter mais informações, consulte a página de definição de preços do MediaConvert .

Dependendo da conversão, você também pode usar essas configurações:

PAL lento (slowPal)

Ao converter a taxa de quadros de 23.976 ou 24 quadros por segundo (fps) para 25 fps, você pode, 
opcionalmente, ativar o Slow PAL (linha alternada de fase lenta). Quando você ativa o PAL lento, 
em vez de duplicar quadros para aumentar a taxa de quadros MediaConvert , rotula novamente 
os quadros do vídeo como 25 fps e faz uma nova amostra do áudio para mantê-lo sincronizado 
com o vídeo. A conversão lenta da taxa de quadros do PAL reduz ligeiramente a duração do vídeo. 
Geralmente, você usa o PAL lento para converter um formato de cinema para reprodução baseada em 
arquivos ou streaming na Internet.
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Telecine (1telecine)

Quando você converte a taxa de quadros de 23.976 quadros por segundo (fps) para 29,97 fps e seu 
tipo de digitalização de saída é entrelaçado, você pode, opcionalmente, definir Telecine como Hard ou
Soft para criar uma imagem mais suave. Geralmente, você usa o telecine ao preparar um recurso de 
vídeo para transmissão em decodificadores.

Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com telecine (p. 108).
Tipo de digitalização (inputScanType)

Use essa configuração somente com entradas de quadro segmentado progressivo (PsF). 
MediaConvert detecta automaticamente entradas progressivas e entrelaçadas. Mas ele não detecta 
PsF. Quando sua entrada for PsF, defina o tipo de digitalização como PsF para melhor preservação 
da qualidade ao fazer o desentrelaçamento e a conversão da taxa de quadros.

Usando entradas de taxa de quadros variável no AWS 
Elemental MediaConvert
Alguns vídeos têm uma taxa de quadros que varia ao longo da duração do vídeo. Algumas câmeras — por 
exemplo, as câmeras de muitos smartphones — geram automaticamente vídeos que usam mais quadros 
para sequências de alta ação e menos quadros para sequências com menos movimento. MediaConvert 
suporta entradas de taxa de quadros variável (VFR), mas cria somente saídas de taxa de quadros 
constante (CFR).

A configuração padrão para a taxa de quadros de saída é Seguir fonte. Seguir a fonte causa um 
comportamento diferente, dependendo se o vídeo de entrada tem uma taxa de quadros constante ou 
variável.

• Para entradas com taxa de quadros constante, a fonte Follow resulta em saídas que têm a mesma taxa 
de quadros do vídeo de entrada.

• Para entradas com taxa de quadros variável, a fonte Follow resulta em saídas com taxa de quadros 
constante, com uma taxa de quadros que é a média das taxas de quadros de entrada, arredondada para 
a taxa de quadros padrão do número inteiro mais próximo: 1, 5, 10, 15, 24, 30, 50 ou 60 fps.

Restrições de recursos

MediaConvert o suporte para vídeo com taxa de quadros variável é limitado das seguintes maneiras:

• As taxas de quadros variáveis são suportadas somente como entrada. As saídas têm apenas uma taxa 
de quadros constante.

• As entradas de taxa de quadros variável são suportadas somente nesses 
contêineres:MP4MOVWEBM,,MKV e.

Convertendo a taxa de quadros do seu vídeo
Depois de saber como você deseja especificar as configurações relevantes, use um dos procedimentos 
a seguir para configurar seu trabalho. Para obter informações conceituais e orientações sobre como 
escolher os valores certos para essas configurações, consulteConfigurações para conversão de taxa de 
quadros (p. 104).

Dependendo de como você pretende enviar seu trabalho, siga um destes procedimentos:
• Procedimento de conversão de taxa de quadros, console (p. 106)
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• Procedimentos de conversão de taxa de quadros; API, CLI ou SDK (p. 106)

Procedimento de conversão de taxa de quadros, console
Para configurar seu trabalho de transcodificação com conversão de taxa de quadros (console)

1. Determine os valores que você deseja definir para a conversão da taxa de quadros. Para obter mais 
informações, consulte Configurações para conversão de taxa de quadros (p. 104).

2. Configure suas entradas e saídas de trabalho conforme descrito emConfiguração de um 
trabalho (p. 9).

3. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída com a qual você deseja usar a 
conversão da taxa de quadros.

Tip

Para encontrar uma configuração de codificação específica no console, use a função de 
pesquisa do seu navegador.

4. Na seção Configurações de codificação, para Taxa de quadros, escolha a taxa de quadros que 
você deseja para sua saída. Se a taxa de quadros que você deseja não estiver listada, escolha
Personalizada. Em seguida, especifique sua taxa de quadros como uma fração nos campos à direita 
da Taxa de quadros.

5. Para o algoritmo de conversão de taxa de quadros, escolha o algoritmo mais adequado ao seu 
conteúdo.

Observe que o algoritmo de conversão de taxa de quadros não está disponível no console até que 
você escolha a taxa de quadros de saída.

6. Opcional. Se sua saída for de 25 fps e você quiser usar o Slow PAL, ative-o.
7. Opcional. Se você estiver convertendo de 23.976 fps para 29.97 fps e quiser fazer uma conversão de 

telecine, defina Telecine como Hard ou Soft.

Observe que o Telecine não está disponível no console até que você defina sua taxa de quadros de 
saída para 29,97.

Procedimentos de conversão de taxa de quadros; API, CLI ou 
SDK
Se você usa a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de 
trabalho JSON e, em seguida, envie-as programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações 
sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da AWS 
Elemental MediaConvert API Reference:

• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando os AWS SDKs ou o AWS CLI
• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando a API

Para configurar seu trabalho de transcodificação com conversão de taxa de quadros (API, CLI ou 
SDK)

1. Determine os valores que você deseja definir para a conversão da taxa de quadros. Para obter mais 
informações, consulte Configurações para conversão de taxa de quadros (p. 104).

2. Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos 
essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de 
MediaConvert tarefas. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o 
console:
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a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence à estrutura de configurações 
de trabalho, na Referência da MediaConvert API Elemental da AWS. Os links nessa lista levam às 
informações sobre a configuração nesse documento:

• Controle de taxa de quadros (framerateControl)

Use a configuração de controle de taxa de quadros para especificar se MediaConvert usa a 
taxa de quadros de suas fontes de entrada ou a taxa de quadros que você especifica com 
asframerateDenominator configuraçõesframerateNumerator e.

Note

O comportamento padrão dessa configuração é seguir a fonte. Portanto, se você deixar essa 
configuração fora de sua especificação de trabalho JSON, MediaConvert ignorará todos os 
valores fornecidos paraframerateNumeratorframerateDenominator e.

• AV1:framerateControl
• AC (H.264):framerateControl
• HEVC (H.265):framerateControl
• MPEG-2:framerateControl
• Maçã ProRes:framerateControl
• VP8:framerateControl
• VP9:framerateControl

• Taxa de quadros (framerateNumeratoreframerateDenominator)

No esquema de configurações de MediaConvert trabalho, a taxa de quadros é representada como 
uma fração, para manter a precisão com números irracionais. Portanto, especifique o valor da taxa 
de quadrosframerateNumerator dividido porframerateDenominator. Para valores de taxas de 
quadros comuns, consulte a tabela abaixo desta lista de configurações.

Links paraframerateNumerator
• AV1:framerateNumerator
• AC (H.264):framerateNumerator
• HEVC (H.265):framerateNumerator
• MPEG-2:framerateNumerator
• Maçã ProRes:framerateNumerator
• VP8:framerateNumerator
• VP9:framerateNumerator

Links paraframerateDenominator
• AV1:framerateDenominator
• AC (H.264):framerateDenominator
• HEVC (H.265):framerateDenominator
• MPEG-2:framerateDenominator
• Maçã ProRes:framerateDenominator
• VP8:framerateDenominator
• VP9:framerateDenominator

• Algoritmo de conversão de taxa de quadros (framerateConversionAlgorithm)
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• AV1:framerateConversionAlgorithm
• AC (H.264):framerateConversionAlgorithm
• HEVC (H.265):framerateConversionAlgorithm
• MPEG-2:framerateConversionAlgorithm
• Maçã ProRes:framerateConversionAlgorithm
• VP8:framerateConversionAlgorithm
• VP9:framerateConversionAlgorithm

• PAL lento (slowPal)
• AC (H.264):slowPal
• HEVC (H.265):slowPal
• MPEG-2:slowPal
• Maçã ProRes:slowPal

• Telecine (1telecine)
• AC (H.264):telecine
• HEVC (H.265):telecine
• MPEG-2:telecine
• Maçã ProRes:telecine
• Tipo de digitalização (InputScanType)

Razões comuns de taxa de quadros

Nome comum da taxa de 
quadros

Valor para framerateNumerator Valor para framerateDenominator

23.976 24.000 1.001

29,97 30.000 1.001

59,94 60.000 1.001

Trabalhando com telecine no AWS Elemental 
MediaConvert

Tip

Se seu fluxo de trabalho de processamento de vídeo não exigir telecine, escolha uma saída 
progressiva padrão.

Quando você converte a taxa de quadros de 23.976 quadros por segundo (fps) para 29,97 fps e seu tipo 
de digitalização de saída é entrelaçado, você pode, opcionalmente, usar a configuração Telecine para 
ativar a telecina rígida ou suave. O Hard Telecine produz uma saída de 29,97i ao duplicar campos de 
quadros de vídeo entrelaçados em vários quadros. O Soft telecine produz uma saída de 23.976 fps que 
sinaliza para o dispositivo reprodutor de vídeo fazer a conversão durante a reprodução. Geralmente, as 
emissoras usam telecine ao preparar ativos cinematográficos para transmissão em decodificadores NTSC.

A forma como você define algumas das MediaConvert configurações relacionadas depende do tipo 
de digitalização e da taxa de quadros de sua entrada e se sua entrada já tem quadros de telecina. Os 
detalhes sobre as configurações relacionadas estão na lista a seguir. Para obter uma tabela de resumo, 
consulteCombinações de configurações válidas (p. 112).
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digitalização progressiva e entrelaçada

Configurações relacionadas

Taxa de quadros (framerateControl,framerateNumerator,framerateDenominator)

Ao habilitar a configuração de telecine, você ainda deve especificar sua taxa de quadros de saída 
como 29,97. MediaConvert não define isso automaticamente.

Algoritmo de conversão de taxa de quadros (framerateConversionAlgorithm)

Quando sua taxa de quadros de entrada não é 23,976 e você ativa o Telecine, MediaConvert 
usa o algoritmo de conversão de taxa de quadros que você especifica para converter sua taxa 
de quadros em 23,976 antes de aplicar o telecine. Quando sua taxa de quadros de entrada é 
23,976,MediaConvert ignora qualquer valor definido para o algoritmo de conversão de taxa de 
quadros.

Desentrelaçador (pré-processador(Deinterlacer)

Ative o desentrelaçador quando quiser remover o entrelaçamento para criar uma saída progressiva. 
Ao remover o entrelaçamento de uma entrada de telecina, certifique-se de também definir o modo de 
desentrelaçamento para telecina inversa.

Para obter mais informações sobre o desentrelaçamento, consulteTrabalhando com tipos de 
digitalização progressiva e entrelaçada (p. 109).

Modo de entrelaçamento (interlaceMode)

Quando sua entrada é progressiva e você configura uma saída de telecina, aplique o entrelaçamento 
usando o modo Entrelaçamento.

Para obter mais informações sobre entrelaçamento, consulteTrabalhando com tipos de digitalização 
progressiva e entrelaçada (p. 109).

Tipo de digitalização (inputScanType)

Use essa configuração somente quando sua entrada for de quadro segmentado progressivo (PsF). 
MediaConvert detecta automaticamente entradas progressivas e entrelaçadas. Mas ele não detecta 
PsF. Quando sua entrada for PsF, defina o tipo de digitalização como PsF para melhor preservação 
da qualidade ao fazer o desentrelaçamento e a conversão da taxa de quadros.

Para procedimentos de console e API para configurar um trabalho para converter um vídeo de ou para 
telecine, consulteConversão do tipo de escaneamento (p. 116).

Trabalhando com tipos de escaneamento 
progressivos e entrelaçados no AWS Elemental 
MediaConvert

Progressivo e entrelaçado são dois tipos de métodos de exibição de vídeo. Dispositivos de exibição 
modernos detectam se um vídeo está entrelaçado ou progressivo e reproduzem automaticamente o vídeo 
corretamente. Mas o vídeo progressivo parece muito melhor em telas modernas.

Para obter os melhores resultados usando o entrelaçamento/desentrelaçamento e a conversão de e para o 
telecine, você deve considerar como seu vídeo de entrada foi gravado e quais transformações foram feitas 
nele. Por exemplo, quando você aplica o desentrelaçamento a uma entrada que não está entrelaçada, a 
qualidade do vídeo de saída é prejudicada.

Tópicos
• Vocabulário básico do tipo de digitalização (p. 110)
• Configurações para conversão do tipo de digitalização (p. 110)
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• Combinações de configurações válidas (p. 112)
• Convertendo o tipo de digitalização do seu vídeo (p. 116)

Vocabulário básico do tipo de digitalização
Vídeo progressivo

O vídeo progressivo inclui todas as linhas em todos os quadros. Parece melhor em telas modernas 
porque reduz drasticamente a quantidade de oscilação da imagem que o espectador vê na tela. 
Os dispositivos que exibem vídeo progressivo redesenharão todas as linhas horizontais em um 
quadro. Por exemplo, um dispositivo rodando a 50 Hertz reproduzindo um vídeo progressivo de 1080 
redesenha 1080 linhas (cada linha no quadro) 50 vezes por segundo.

Vídeo entrelaçado

O vídeo entrelaçado usa uma técnica que dobra a taxa de quadros percebida de uma tela de 
vídeo sem consumir largura de banda extra. Em telas mais antigas, a maioria das pessoas não 
notará a diminuição da qualidade do vídeo com o vídeo entrelaçado. Dispositivos que suportam 
vídeo entrelaçado redesenham todas as outras linhas horizontais em um quadro. Por exemplo, um 
dispositivo rodando a 50 Hertz reproduzindo um vídeo entrelaçado de 1080 redesenha 540 linhas 
(metade das linhas no quadro) 50 vezes por segundo.

Polaridade de campo para quadros entrelaçados

O vídeo entrelaçado contém dois campos de um quadro de vídeo, cada um composto por todas as 
outras linhas horizontais da imagem. A polaridade do campo no vídeo distingue esses dois conjuntos 
de linhas. A polaridade de um conjunto indica se o campo superior vem primeiro ou o campo inferior 
vem primeiro. Na ilustração a seguir, o conjunto com a polaridade do campo superior é mostrado 
em azul e contém a linha superior. O conjunto com a polaridade do campo inferior é mostrado em 
vermelho e contém a segunda linha horizontal a partir da parte superior. O quadro completo contém os 
dois, com cada conjunto sendo atualizado alternadamente.

Ao criar saídas entrelaçadas com MediaConvert, você pode especificar qual polaridade de campo vem 
primeiro com a configuração Modo de entrelaçamento.

Configurações para conversão do tipo de digitalização
Para converter entre vídeo entrelaçado em vídeo progressivo, especifique asMediaConvert configurações 
abordadas neste tópico. Este tópico oferece informações conceituais e orientação para a escolha de 
valores para as MediaConvert configurações relacionadas ao entrelaçamento e desentrelaçamento. Para 
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obter instruções sobre como especificá-los, consulte os procedimentos no tópicoConversão do tipo de 
escaneamento (p. 116).

Os valores válidos para algumas dessas configurações dependem do que você escolher para as 
outras configurações. Para obter uma tabela que mostra como especificá-los juntos corretamente, 
consulteCombinações de configurações válidas (p. 112).

Desentrelaçador (pré-processador(Deinterlacer)

Use essa configuração principal para ativar e desativar o desentrelaçamento. Se você simplesmente 
ativar o desentrelaçador sem especificar mais configurações de desentrelaçamento, seu trabalho 
converterá o conteúdo entrelaçado em progressivo. Para que o desentrelaçamento padrão funcione 
corretamente, seu vídeo de entrada deve estar entrelaçado e os quadros do vídeo de entrada não 
devem ter metadados que os marquem como progressivos.

Controle de desentrelaçamento (DeinterlacerControl)

Essa configuração é filha da configuração do desentrelaçador. Opcionalmente, você pode usar o
controle de desentrelaçamento paraMediaConvert desentrelaçar todos os quadros do seu vídeo de 
entrada, incluindo aqueles marcados como progressivos. Use essa configuração somente quando 
você souber que esses metadados em seu vídeo de entrada estão incorretos.

Algoritmo de desentrelaçamento (DeinterlaceAlgorithm)

Essa configuração é filha da configuração do desentrelaçador. Opcionalmente, você pode 
usar o algoritmo de desentrelaçamento para especificar a maneira de fazer MediaConvert o 
desentrelaçamento para obter a melhor qualidade para seu conteúdo. Para imagens mais nítidas, 
escolha uma das opções de interpolação adaptável ao movimento (ticker Interpolar ou Interpolar). 
Para um movimento mais suave, escolha uma das opções de mesclagem (mistura ou seletor de 
mesclagem). Quando seu arquivo de origem incluir texto em movimento, como um título rolante na 
parte inferior do quadro, escolha a versão do ticker do algoritmo.

Modo de desentrelaçamento (DeinterlacerMode)

Essa configuração é filha da configuração do desentrelaçador. Opcionalmente, você pode usar o
modo de desentrelaçamento para modificar a forma comoMediaConvert aplica o desentrelaçamento.

Mantenha o valor padrão, Desentrelaçar, para fazer o desentrelaçamento regular.

Escolha Telecine inversa para converter telecina rígida (29,97 fps, entrelaçada) em vídeo progressivo 
a 23.976 fps. Observe que, ao usar a telecina inversa, você ainda deve especificar sua taxa de 
quadros de saída como 23,97. MediaConvert não define isso automaticamente.

Escolha Adaptativo para detectar MediaConvert automaticamente entradas entrelaçadas e aplicar 
desentrelaçamento e telecina inversa a elas. O modo de desentrelaçamento adaptável é útil quando 
você usa predefinições de saída, modelos de trabalho ou programação personalizada para aplicar as 
mesmas configurações de trabalho para transcodificar uma biblioteca inteira de ativos.

Note

Quando você escolhe Adaptável para essa configuração, também usaMediaConvert 
automaticamente a telecina inversa.

Modo de entrelaçamento (interlaceMode)

Ao criar vídeo entrelaçado, a partir de entradas progressivas ou entrelaçadas, use essa MediaConvert 
configuração. O valor padrão dessa configuração é Progressivo, portanto, você pode ignorá-la, a 
menos que queira uma saída entrelaçada.

Note

Ao usar uma entrada entrelaçada e manter a configuração padrão, Progressiva, para o modo 
Entrelaçamento, você também deve ativar o Desentrelaçamento. Caso contrário, sua saída 
progressiva terá uma qualidade de vídeo muito baixa.
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Ao criar saídas entrelaçadas, use o modo Entrelaçamento para especificar a polaridade do 
campo (p. 110) de suas saídas. Você pode especificar diretamente o campo que vem primeiro ou 
configurá-lo para seguir a polaridade da entrada de origem. Para trabalhos com várias entradas, a 
saída pode ter primeiro uma combinação dos campos superior e inferior, dependendo da polaridade 
das entradas.

Quando você define o modo Entrelaçamento para seguir a fonte e sua entrada é progressiva, a 
polaridade do campo de saída depende de qual das seguintes opções você definiu. Siga, o campo 
superior resulta em uma saída que é o primeiro campo. Siga, o campo inferior resulta em uma saída 
que é o primeiro campo inferior.

Tipo de digitalização (inputScanType)

Use essa configuração somente quando sua entrada for de quadro segmentado progressivo (PsF). 
MediaConvert detecta automaticamente entradas progressivas e entrelaçadas. Mas ele não detecta 
PsF. Quando sua entrada for PsF, defina o tipo de digitalização como PsF para melhor preservação 
da qualidade ao fazer o desentrelaçamento e a conversão da taxa de quadros.

Combinações de configurações válidas
Use esta tabela para confirmar se as configurações do tipo de escaneamento que você pretende usar são 
válidas em conjunto e se funcionam com o tipo de escaneamento da sua entrada de origem.

Note

O algoritmo de desentrelaçamento não aparece nesta tabela, porque sempre que faz sentido 
habilitar o Deinterlacer, você pode escolher qualquer valor, independentemente de suas outras 
configurações.

Como converter esta entrada Para esta saída Use esses valores de 
configuração

Progressivo Progressivo Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
Progressivo (padrão)

Telecine: Nenhum (padrão)

Entrelaçado Progressivo Desentrelaçador: Ativado

Controle de desentrelaçamento: 
qualquer valor

Modo de desentrelaçamento: 
Desentrelaçar (padrão)

Modo de entrelaçamento: 
Progressivo (padrão)

Telecine: Nenhum (padrão)

Telecina rígida Progressivo Desentrelaçador: Ativado
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Como converter esta entrada Para esta saída Use esses valores de 
configuração
Controle de desentrelaçamento: 
qualquer valor

Modo de desentrelaçamento: 
telecina inversa

Modo de entrelaçamento: 
Progressivo (padrão)

Telecine: Nenhum (padrão)

Taxa de quadros: 23,976

Telecina rígida Progressivo

Quando você quiser usar o modo
Adaptive for Deinterlace

Desentrelaçador: Ativado

Controle de desentrelaçamento: 
Normal

Modo de desentrelaçamento: 
adaptável

Modo de entrelaçamento: 
Progressivo (padrão)

Telecine: Nenhum (padrão)

Taxa de quadros: 23,976

Telecina suave Progressivo Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
Progressivo (padrão)

Telecine: Nenhum (padrão)

Taxa de quadros: 23,976

Várias entradas, algumas 
entrelaçadas e outras 
progressivas

Progressivo Desentrelaçador: Ativado

Controle de desentrelaçamento: 
Normal

Modo de desentrelaçamento: 
adaptável

Modo de entrelaçamento: 
Progressivo (padrão)

Telecine: Nenhum (padrão)
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Como converter esta entrada Para esta saída Use esses valores de 
configuração

Progressivo Telecina rígida Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Difícil

Taxa de quadros: 29,97

Telecina rígida Telecina rígida Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Nenhum

Taxa de quadros: siga a fonte

Telecina suave Telecina rígida Desentrelaçador: Desativado

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Difícil

Taxa de quadros: 29.97

Várias entradas, algumas 
entrelaçadas e outras 
progressivas

Telecina rígida Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Difícil

Taxa de quadros: 29.97

114



MediaConvert Guia do usuário
Combinações de configurações válidas

Como converter esta entrada Para esta saída Use esses valores de 
configuração

Entrelaçado Entrelaçado Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Nenhum

Várias entradas, algumas 
entrelaçadas e outras 
progressivas

Entrelaçado Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Nenhum

Progressivo Telecina suave Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Soft

Telecina rígida Telecina suave Desentrelaçador: Ativado

Controle de desentrelaçamento: 
qualquer valor

Modo de desentrelaçamento: 
telecina inversa

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Soft

Taxa de quadros: 23.967
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Como converter esta entrada Para esta saída Use esses valores de 
configuração

Telecina rígida Telecina suave

Quando você quiser usar o modo
Adaptive for Deinterlace

Desentrelaçador: Ativado

Controle de desentrelaçamento: 
Normal

Modo de desentrelaçamento: 
adaptável

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Soft

Taxa de quadros: 23.967

Telecina suave Telecina suave Desentrelaçador: Desativado

Controle de desentrelaçamento: 
N/A

Modo de desentrelaçamento: N/
A

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Soft

Várias entradas, algumas 
entrelaçadas e outras 
progressivas

Telecina suave Desentrelaçador: Ativado

Controle de desentrelaçamento: 
Normal

Modo de desentrelaçamento: 
adaptável

Modo de entrelaçamento: 
qualquer valor, exceto 
progressivo

Telecine: Soft

Taxa de quadros: 23.967

Convertendo o tipo de digitalização do seu vídeo
Depois de saber como você deseja especificar as configurações relevantes, use um dos procedimentos 
a seguir para configurar seu trabalho. Para obter informações conceituais e orientações sobre como 
escolher os valores certos para essas configurações, consulteConfigurações para conversão do tipo de 
digitalização (p. 110).
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Para configurar seu trabalho de transcodificação para converter o tipo de digitalização e a telecina 
(console)

1. Consulte o tópicoConfigurações para conversão do tipo de digitalização (p. 110) para determinar os 
valores que você deseja definir para entrelaçamento ou desentrelaçamento.

2. Configure suas entradas e saídas de trabalho conforme descrito emConfiguração de um 
trabalho (p. 9).

3. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída com a qual você deseja 
trabalhar.

4. Encontre as configurações de que você precisa na seção Configurações de codificação da seguinte 
forma:

• Pré-processador de desentrelaçador: escolha Desentrelaçador na lista de pré-processadores na 
parte inferior da seção Configurações de codificação.

• Controle de desentrelaçamento: encontre essa configuração na seção Desentrelaçador depois de 
habilitar o desentrelaçador.

• Algoritmo de desentrelaçamento: encontre essa configuração na seção Desentrelaçador depois de 
habilitar o desentrelaçador.

• Modo de desentrelaçamento: encontre essa configuração na seção Desentrelaçador depois de 
habilitar o desentrelaçador.

• Modo de entrelaçamento: encontre essa configuração diretamente em Configurações de 
codificação. Talvez você queira usar a função de pesquisa do seu navegador para encontrar essa 
configuração.

• Telecine: Essa configuração só é visível no console quando você define a taxa de quadros para
29.970. Encontre a taxa de quadros diretamente nas configurações de codificação. Talvez você 
queira usar a função de pesquisa do seu navegador para encontrar essa configuração.

O valor padrão para Telecine é Nenhum. Portanto, você só precisa tornar essa configuração visível 
no console ao criar uma saída de telecine.

Para configurar sua tarefa de transcodificação para converter o tipo de escaneamento e o telecine 
(API, CLI ou SDK)

Se você usa a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de 
trabalho JSON e, em seguida, envie-as programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações 
sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da AWS 
Elemental MediaConvert API Reference:

• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando os AWS SDKs ou o AWS CLI
• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando a API

1. Consulte o tópicoConfigurações para conversão do tipo de digitalização (p. 110) para determinar os 
valores que você deseja definir para entrelaçamento ou desentrelaçamento.

2. Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos 
essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de 
MediaConvert tarefas. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o 
console:

a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).
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Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence à estrutura de 
configurações de trabalho, na Referência da MediaConvert API Elemental da AWS. Os links nessa 
lista levam às informações sobre a configuração nesse documento:

• Pré-processador desentrelaçador:Deinterlacer
• Controle de desentrelaçamento:DeinterlacerControl
• Algoritmo de desentrelaçamento:DeinterlaceAlgorithm
• Modo de desentrelaçamento:DeinterlacerMode
• Modo de entrelaçamento (interlaceMode)

• AC (H.264):interlaceMode
• HEVC (H.265):interlaceMode
• MPEG-2:interlaceMode
• Maçã ProRes:interlaceMode

• Telecine (1telecine)
• AC (H.264):telecine
• HEVC (H.265):telecine
• MPEG-2:telecine
• Maçã ProRes:telecine

• Tipo de digitalização (InputScanType)

Preenchimento de vídeo com quadros de vídeo 
pretos

Como funciona o preenchimento de vídeo preto
O AWS Elemental MediaConvert pode preencher faixas de vídeo com quadros de vídeo pretos para que as 
durações de vídeo e áudio se alinhem.

Os arquivos de mídia de entrada podem ter faixas de áudio e vídeo com durações diferentes. No gráfico de 
barras horizontais a seguir, a faixa de áudio começa antes da faixa de vídeo e termina depois dela.
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Você pode usar o Pad video para aumentar a faixa de vídeo. No painel Entrada, em Seletor de vídeo, 
escolha Correção de vídeo e defina Adicionar vídeo comoBlack. Dependendo da sua entrada, isso gera 
quadros de vídeo pretos no início, no final ou no início e no final da entrada.

No gráfico de barras horizontais a seguir, os quadros pretos preenchem o início e o final do vídeo para 
corresponder à duração do áudio.

Perguntas frequentes sobre o pad
P: Como os quadros de vídeo e as amostras de áudio têm taxas diferentes, o AWS Elemental 
MediaConvert algum dia gerará quadros de vídeo parciais?

MediaConvert gera quadros de vídeo completos.
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Se você tiver um fluxo de trabalho posterior que seja sensível a diferenças de duração muito pequenas 
entre vídeo e áudio, defina a duração do áudio comoMatch video duration nas configurações de 
saída de vídeo.

P: E se os registros de data e hora da apresentação inicial (PTS) nas minhas faixas de entrada de vídeo e 
áudio forem diferentes?

Se o vídeo de entrada começar em 10 segundos e tiver uma duração de 30 segundos, e seu áudio de 
entrada começar em 0 segundos e também tiver uma duração de 30 segundos, 10 segundos de vídeo 
preto serão adicionados ao início.

P: E se o áudio na minha entrada começar depois do vídeo? Ou o áudio termina antes do vídeo?

O silêncio do áudio é inserido no início ou no final para se alinhar com o início ou o fim do vídeo.

P: Em vez disso, posso usar o recorte de entrada para alinhar as durações de áudio e vídeo?

Sim, o recorte de entrada pode ajudar a realizar a mesma tarefa de alinhar as durações de áudio e vídeo. 
Mas lembre-se de que o recorte de entrada também remove o conteúdo de áudio ou vídeo da entrada.

Restrições de recursos para vídeo Pad
O recurso a seguir não está disponível quando você preenche com vídeo preto:

• Transcodificação acelerada
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Configurações de codificação para 
qualidade de vídeo

Quando você cria um trabalho com o AWS Elemental MediaConvert, as configurações de codificação que 
você escolhe para sua saída afetam a qualidade do vídeo, o tamanho do arquivo e a compatibilidade do 
player.

Você pode configurar seu trabalho MediaConvert para permitir escolher as melhores configurações de 
codificação para qualidade de vídeo, com um tamanho de arquivo de saída balanceado. Ou você pode 
escolher as configurações de codificação de acordo com seus requisitos de saída ou entrega.

Esta seção apresenta conceitos básicos, descreve configurações típicas e fornece orientação para 
escolher configurações otimizadas para qualidade de vídeo.

Note

Para obter mais informações sobre saídas especiais, incluindo Dolby Vision, HDR e MXF, 
consulteCriação de saídas especiais (p. 173).

Os tópicos a seguir apresentam mais informações sobre essas configurações de codificação.

Tópicos
• Usando o modo de controle da taxa QVBR (p. 121)
• Configurações de estrutura GOP (p. 125)

Usando o modo de controle da taxa QVBR
O modo de controle de taxa que você escolhe para a sua saída determina se o codificador usa mais 
dados para partes complexas do seu vídeo ou mantém uma quantidade constante de dados por quadro. 
Este capítulo fornece orientação sobre como escolher o modo de controle de taxa correto para seu ativo, 
dependendo de como você planeja distribuí-lo. Em geral, você obtém a melhor qualidade de vídeo para um 
determinado tamanho de arquivo usando a taxa de bits variável definida por qualidade (QVBR) para o seu 
modo de controle de taxa.

Comparação do QVBR com outros modos de controle 
de taxa
Modo de controle da taxa escolhido depende da maneira como distribuir seu ativo. O AWS Elemental 
MediaConvert oferece as seguintes opções para o modo de taxa de bits:

Modo de taxa de bits variável definida por qualidade (QVBR)

Escolha este modo para distribuição pela Internet (OTT) e para download de vídeo sob demanda 
(VOD). Para obter melhor qualidade de vídeo para o tamanho do seu arquivo, sempre escolha esse 
modo, exceto nos seguintes casos:
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• Você precisa que sua taxa de bits seja constante, por exemplo, para distribuição em redes de 
largura de banda fixa

• Você precisa do tamanho total do seu arquivo para não ficar abaixo do tamanho especificado, por 
exemplo, para atender aos requisitos contratuais ou regulamentares

Quando você escolhe QVBR, o codificador determina o número correto de bits a ser usado para cada 
parte do vídeo de modo a manter a qualidade de vídeo que você especificar. Você pode deixar o nível 
de qualidade do QVBR em branco para permitir que o codificador determine o nível de qualidade 
apropriado com base nos quadros de vídeo de entrada. Você pode usar as mesmas configurações 
de QVBR para todos os seus ativos; o codificador ajusta automaticamente o tamanho do arquivo para 
se adequar à complexidade do vídeo. Para obter mais informações, consulte Diretrizes para usar o 
QVBR (p. 123).

Modo de taxa de bits constante (CBR)

Escolha CBR apenas se você precisar que a taxa de bits do ativo permaneça constante ao longo do 
tempo. Por exemplo, você pode precisar de uma taxa de bits constante se distribuir seus ativos em 
redes de largura de banda limitada e fixa.

Quando você escolhe CBR, o codificador limita o tamanho e a qualidade do arquivo com o valor 
definido para Taxa de bits. O codificador usa o mesmo número de bits para todas as partes do vídeo.

Modo de taxa de bits variável (VBR)

Escolha VBR se você distribuir seu ativo em uma rede que permita uma taxa de bits variável, como a 
Internet, mas você precisa especificar o tamanho total do arquivo do seu ativo.

Note

Com o QVBR, se configurar sua saída para codificação de várias passagens, você poderá 
especificar opcionalmente uma taxa de bits média máxima que limite o tamanho total do 
arquivo de sua saída. Escolha apenas o VBR se o tamanho do arquivo não puder ser menor 
que o tamanho especificado.

Com o VBR, você especifica a taxa de bits média do ativo; o codificador aloca bits para que mais bits 
sejam direcionados para partes complexas do vídeo. O tamanho total do arquivo (excluindo contêiner, 
empacotamento e dados de áudio) corresponde à taxa de bits média que você especifica (em bits por 
segundo) vezes a duração do ativo (em segundos).

Ao usar o VBR, você obtém os melhores resultados se ajustar a taxa de bits média de acordo com a 
complexidade de cada ativo.

O gráfico a seguir ilustra como os diferentes modos de taxa de bits (QVBR e VBR) poupam bits 
desnecessários e fornecem melhor qualidade em comparação ao CBR. O gráfico mostra o QVBR em 
comparação ao CBR, mas o mesmo princípio se aplica ao VBR.

Nas partes do gráfico onde a linha do QVBR está acima da linha do CBR, como na parte identificada 
como Área 1, o CBR limitou a qualidade de vídeo abaixo de outras cenas; portanto, o QVBR oferece uma 
qualidade mais consistente. Nas partes onde a linha do QVBR fica abaixo da linha do CBR, como na parte 
chamada Área 2, uma baixa taxa de bits é suficiente para a mesma qualidade de vídeo; portanto, o QVBR 
economiza bits e oferece a oportunidade de economizar no armazenamento e distribuição por meio da sua 
rede de entrega de conteúdo (CDN).
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Diretrizes para usar o modo de taxa de bits variável 
definida com qualidade
Ao usar o QVBR, você pode especificar o nível de qualidade para sua saída e a taxa máxima de bits de 
pico. Para valores razoáveis dessas configurações, o codificador escolhe quantos bits usar para cada parte 
do vídeo. Quando você aplica as mesmas configurações a vários ativos, suas saídas do trabalho para 
ativos mais simples (como desenhos animados) têm tamanhos de arquivo menores do que suas saídas 
para ativos visualmente complexos (como esportes com muito movimento com multidões usando roupas 
de cores chamativas em segundo plano).

Esta seção fornece informações sobre as configurações do QVBR. A tabela a seguir fornece um conjunto 
de valores recomendados para começar. Especifique seus valores para essas configurações ao criar suas 
saídas, conforme descrito em Configuração de um trabalho (p. 9). Para obter mais informações sobre cada 
configuração, escolha um tópico na lista que acompanha a tabela.

Resolução Largura Altura Nível de qualidade 
QVBR

Taxa máxima de 
bits

1080p 1920 1080 9 6000000

720p 1.280 720 8 4000000

720p 1.280 720 7 2000000

480p 852 480 7 1000000

360p 640 360 7 700000

288p 512 288 7 350000

Com todas as resoluções, não especifique um valor para Taxa de bits média máxima a menos que você 
precise garantir um limite total de tamanho de arquivo. Quando você especifica uma taxa de bits média 
máxima, ela reduz o benefício que o QVBR fornece na qualidade de vídeo para a taxa de tamanho de 
arquivo. Para usar a Taxa de bits média máxima, primeiro é preciso definir o Nível de ajuste da qualidade
como Multi-pass HQ.

Se você não estiver usando a Taxa de bits média máxima e não precisar de codificação de várias 
passagens por outros motivos, defina o Nível de ajuste da qualidade como Single-pass HQ.
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Note

A codificação de várias passagens é um recurso de nível profissional. Para obter mais 
informações sobre níveis de MediaConvert preços, consulte MediaConvert preços.

Definindo o nível de ajuste de qualidade do QVBR
Nível de qualidade padrão do QVBR

Você pode deixar o nível de qualidade do QVBR em branco para permitir que o codificador determine 
automaticamente o nível de qualidade apropriado com base nos quadros de vídeo de entrada. Quando 
você escolhe a opção padrão, o codificador produz uma qualidade mais consistente em todo o vídeo, 
em vez de um nível de qualidade alvo especificado. Observe que, se você escolher essa opção, não 
poderá manter um nível de qualidade diferenciado com base no dispositivo de visualização pretendido 
(por exemplo, TV de tela grande, PC, tablet ou smartphone). O codificador determina o nível de qualidade 
apropriado para você, com base nas características do seu vídeo de entrada, para manter uma qualidade 
de vídeo consistente.

Nível de qualidade QVBR personalizado

Você pode especificar o Nível de qualidade QVBR em uma escala entre 1 e 10. O codificador determina 
o número correto de bits a serem usados em cada parte do vídeo para manter a qualidade de vídeo 
especificada.

O melhor valor para uma saída depende de como a saída será exibida. Em geral, configure o Nível de 
qualidade QVBR conforme mostrado na tabela a seguir.

Dispositivo de visualização pretendido Nível de qualidade QVBR recomendado para 
720p/1080p

TV de tela grande 8 ou 9

PC ou tablet 7

Smartphone 6

O gráfico a seguir mostra como a alteração do nível de qualidade afeta a taxa de bits que o codificador usa 
para diferentes partes do vídeo. Embora as linhas para os níveis 7 e 9 atinjam o pico e caiam nos mesmos 
locais, o codificador usa mais bits quando a qualidade é maior.
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Configurações de estrutura GOP
Quando você cria um trabalho, as configurações de grupo de imagens (GOP) que você escolhe para sua 
saída afetam a qualidade do vídeo e a compatibilidade do player. Esta seção apresenta os conceitos 
básicos do GOP, descreve as configurações típicas do GOP e fornece orientação para escolher 
configurações otimizadas para qualidade de vídeo.

Um GOP é um arranjo específico de tipos de quadros de vídeo compactados. Esses tipos de quadro 
incluem o seguinte:

I-Frames

Quadros intracodificados. Contenha todas as informações que um decodificador usa para decodificar 
o quadro. Normalmente, os i-frames usam o maior número de bits em um stream de vídeo.

Quadros IDR

Quadros de atualização instantânea do decodificador. Semelhantes aos I-frames, pois contêm todas 
as informações que um decodificador usa para decodificar o quadro, mas os quadros não podem 
referenciar nenhum quadro que venha antes de um quadro IDR.

Quadros em P

Quadros previstos. Contém as diferenças entre o quadro atual e um ou mais quadros anteriores a ele. 
Os P-frames oferecem uma compressão muito melhor do que os quadros I e usam menos bits em um 
stream de vídeo.

B-Frames

Quadros previstos bidirecionais. Contém as diferenças entre o quadro atual e um ou mais quadros 
antes ou depois dele. Os quadros B oferecem a maior compressão e ocupam o menor número de bits 
em um stream de vídeo.

Um GOP típico começa com um quadro IDR e segue com um padrão repetido de quadros B e P. Esse é 
um padrão de quadro de repetição típico: IBBPBBPBBPBPBB

Os tópicos a seguir apresentam mais informações sobre configurações individuais do GOP e apresentam 
configurações otimizadas para qualidade e vídeo.

Tamanho GOP
O tamanho do GOP (o número de quadros em um GOP) define o intervalo entre os quadros IDR. Por 
exemplo, se um GOP começar com um quadro IDR e tiver uma combinação de 29 quadros B e P, o 
tamanho do GOP será de 30 quadros.

O tamanho típico do GOP é de 1 a 2 segundos, correspondendo à taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, 
se sua taxa de quadros de saída for de 30 quadros por segundo, um tamanho típico de GOP será de 30 ou 
60 quadros.

Ao definir o codec de saída de vídeo comoH_264 ouH_265, defina o controle do modo GOPAuto
MediaConvert para permitir a seleção de um tamanho de GOP ideal.

Note

Os formatos de streaming de vídeo, incluindo HLS, DASH, CMAF e MSS, exigem que o 
comprimento do fragmento ou segmento seja múltiplo do tamanho do GOP. Para obter mais 
informações, consulte Definindo o comprimento do fragmento para saídas de streaming (p. 43). 
Quando você define o controle do modo GOP como Automático para esses formatos de vídeo, 
seleciona MediaConvert automaticamente um tamanho de GOP compatível e otimizado em 
relação ao comprimento do fragmento ou do segmento.
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quadros B entre quadros de referência
Define o número máximo de quadros B que MediaConvert podem ser usados entre quadros de referência.

Um valor típico é 1 ou 2 se o quadro B de referência GOP estiver definido como e 3—5 se o quadro B de 
referência GOP estiver definido comoEnabled.Disabled

Ao definir seu codec de vídeo de saída comoH_264 ouH_265, mantenha os quadros B entre os quadros 
de referência em branco MediaConvert para permitir selecionar um número ideal de quadros B entre os 
quadros de referência.

Cadência fechada do GOP
A cadência fechada do GOP define o número de GOPs que um quadro P ou B é capaz de referenciar. Um 
GOP pode ser aberto ou fechado. GOPs abertos podem ter quadros que fazem referência a um quadro de 
um GOP diferente, enquanto GOPs fechados têm quadros que fazem referência somente ao próprio GOP.

Ao definir seu codec de vídeo de saída comoH_264 ouH_265, mantenha a cadência GOP fechada em 
branco MediaConvert para permitir selecionar uma cadência GOP fechada ideal.

Sub-gop dinâmico
Um sub-GOP dinâmico pode melhorar a qualidade subjetiva do vídeo em alto movimento, permitindo que o 
número de quadros B varie.

Ao definir seu codec de saída de vídeo comoH_264 ouH_265, defina Dynamic Sub-GOP comoAdaptive
MediaConvert para permitir determinar um sub-GOP ideal.

Quadros B de referência do GOP
Ao definir seu codec de vídeo de saída comoH_264 ouH_265, defina os quadros B de referência 
GOPEnabled para permitir que os quadros B sejam referenciados por outros tipos de quadro. Isso 
melhora a qualidade do vídeo de sua saída em relação à taxa de bits.

Intervalo I mínimo
O intervalo I mínimo impõe um número mínimo de quadros entre os quadros I criados no início de um GOP 
e os quadros I criados pela detecção de mudança de cena.

Ao definir o codec de saída de vídeo comoH_264 ouH_265, mantenha o Intervalo I mínimo em branco 
MediaConvert para permitir a seleção de um intervalo I mínimo ideal.

Configurações para quantização adaptativa
A Quantização Adaptativa seleciona a força aplicada aos diferentes modos de quantização MediaConvert 
usados, incluindo cintilação, quantização espacial e temporal. MediaConvert usa quantização adaptativa 
para atribuir bits de acordo com a complexidade do seu vídeo.

Ao definir seu codec de saída de vídeo comoH_264 ouXAVC, defina Quantização adaptável comoAuto
MediaConvert para permitir selecionar uma quantização adaptativa ideal.
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Configurando legendas em 
MediaConvert trabalhos do AWS 
Elemental

Para incluir legendas no seu tarefa, siga estas etapas na ordem indicada:

1. Se as legendas de entrada tiverem um formato associado baseado em timecode, como SCC ou STL,
defina as configurações de origem do timecode. (p. 127)

2. Reúna as informações de legendas necessárias. (p. 127)
3. Crie seletores de legendas de entrada. (p. 128)
4. Configure legendas em saídas. (p. 138)

Tip

Você pode usarAmazon Transcribe com MediaConvert para gerar legendas e incluí-las em sua 
saída. Para obter mais informações, consulte AWSLegendagem de VOD usando o Amazon 
Transcribe em AWSamostras em GitHub.

Especificando a fonte do timecode
Para que suas legendas sejam sincronizadas corretamente com seu vídeo, você deve configurar sua linha 
do tempo de entrada para corresponder aos códigos de tempo incorporados em seu arquivo de legendas. 
MediaConvert estabelece o cronograma de entrada com base no valor escolhido para a configuração 
da fonte Timecode de entrada. Para obter mais informações, consulte Fonte do timecode de entrada e 
alinhamento das legendas (p. 133).

Para obter instruções sobre como ajustar a configuração Timecode source (Origem do timecode), consulte
Ajustando a linha do tempo de entrada com a fonte do timecode de entrada (p. 34).

Coletando informações de legendas necessárias
Antes de configurar legendas na sua tarefa, observe as seguintes informações:

• O formato das legendas de entrada. Você deve ter essas informações com antecedência; MediaConvert 
não as lê em seus arquivos de entrada.

• As faixas das legendas de entrada que você pretende usar em qualquer uma das suas saídas.
• Os pacotes e arquivos de saída que você pretende criar com a tarefa. Para obter informações sobre 

como especificar o pacote de saída ou o tipo de arquivo, consulte Criação de resultados com o AWS 
Elemental MediaConvert (p. 40).

• O formato de legendas de saída que você pretende usar em cada saída.

Para legendas de saída com suporte que se baseiam no contêiner de entrada, formato de legendas de 
entrada e contêiner de saída, consulte Fluxos de trabalho de legendas compatíveis, insira legendas no 
mesmo arquivo do vídeo (p. 211).
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• As faixas de legendas de saída que você pretende incluir para cada saída. Se você passar teletext-to-
teletext, todas as faixas na entrada estarão disponíveis na saída. Caso contrário, as faixas que você 
incluir em uma saída poderão ser um subconjunto das faixas que estão disponíveis na entrada.

Criação de seletores de legendas de entrada
Ao configurar legendas, você começa criando seletores de legendas. Seletores de legendas identificam 
um ativo de legendas específico na entrada e associam um rótulo a ele. O ativo de legendas é uma única 
faixa ou o conjunto de todas as faixas contidas no arquivo de entrada, dependendo do formato das suas 
legendas de entrada. Por exemplo, você pode adicionar Captions selector 1 e associar legendas em 
francês a ele. Quando você configura uma saída para incluir legendas (p. 138), isso é feito especificando 
seletores de legendas.

Para criar seletores de legendas de entrada

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma entrada.

Note

Em trabalhos com várias entradas, cada entrada deve ter o mesmo número de seletores 
de legendas. Para entradas que não têm legendas, crie seletores de legendas vazios. Para 
esses seletores, em Fonte, escolha Fonte nula. Remova todos os seletores de legendas se 
nenhuma entrada tiver legendas.

2. Na seção Captions selectors, perto da parte inferior da página, escolha Add captions selector.
3. Em Source, escolha o formato de legendas de entrada.
4. Para a maioria dos formatos, mais campos são exibidos. Especifique os valores para esses campos 

conforme descrito no tópico relacionado ao seu formato de legendas de entrada. Escolha o tópico 
apropriado da lista a seguir após este procedimento.

5. Crie mais seletores de legendas se necessário. O número de seletores de legendas de que você 
precisa depende do formato de legendas de entrada. Escolha o tópico apropriado da lista a seguir 
após este procedimento.

Informações detalhadas por formato de legendas de entrada
• QuickTime faixa de legendas ou legendas nas legendas de entrada de dados MXF VANC 

(auxiliares) (p. 128)
• Legendas de entrada incorporadas (CEA/EIA-608, CEA/EIA-708), incorporadas+SCTE-20 e SCTE-20+ 

incorporadas (p. 129)
• Legendas de entrada DVB-sub (p. 130)
• Legendas de entrada de teletexto (p. 130)
• Legendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTML (sidecar) (p. 131)
• Legendas de entrada do IMSC (como parte de uma fonte do FMI) (p. 136)
• Legendas de entrada WebVTT (como parte de uma fonte HLS) (p. 137)

QuickTime faixa de legendas ou legendas nas 
legendas de entrada de dados MXF VANC (auxiliares)
Se as suas legendas de entrada estiverem em qualquer um dos seguintes formatos, o serviço as 
manipulará como dados "auxiliares":

• QuickTime faixa de legendas (formato QTCC)
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• Dados MXF VANC

MediaConvert não cria legendas de saída nesses formatos, mas você pode convertê-las em um formato de 
saída compatível (p. 211).

Para legendas auxiliares

• Crie um seletor de legendas por faixa que você usará nas suas saídas.
• Em cada seletor de legendas, para Source, escolha Ancillary.
• Em cada seletor de legendas, para CC channel (canal de CC), escolha o número do canal para a faixa 

que está associada ao seletor.

Por exemplo, as legendas de entrada têm inglês no canal CC 1 e espanhol no canal CC 2. Para usar 
essas legendas, crie o Seletor de legendas 1 e, em seguida, escolha 1 na lista suspensa CC channel. 
Em seguida, crie o Seletor de legendas 2 e escolha 2 na lista suspensa CC channel.

Legendas de entrada incorporadas (CEA/EIA-608, 
CEA/EIA-708), incorporadas+SCTE-20 e SCTE-20+ 
incorporadas
Se as suas legendas de entrada estiverem em qualquer um dos seguintes formatos, o serviço as 
manipulará como dados "incorporados":

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

Se suas legendas de entrada tiverem legendas incorporadas e SCTE-20, e você desejar que os dois 
tipos estejam em suas saídas, configure seletores de legendas de entrada separados para as faixas de 
legenda SCTE-20 e incorporadas. Configure os seletores de legendas SCTE-20 da mesma forma que você 
configura os seletores incorporados.

Note

Para entradas MXF, as legendas provavelmente estão na faixa auxiliar. Algumas ferramentas 
de análise de mídia de terceiros relatam incorretamente essas legendas como legendas 
incorporadas 608/708. Para obter informações sobre como configurar legendas auxiliares, 
consulte QuickTime faixa de legendas ou legendas nas legendas de entrada de dados MXF 
VANC (auxiliares) (p. 128).

Número de seletores de legendas para legendas incorporadas
• Se todas as suas legendas de saída também estiverem em um formato incorporado, crie apenas 

um seletor de legendas, mesmo que você inclua várias faixas na saída. Com essa configuração, o 
MediaConvert extrai automaticamente todas as faixas e as inclui na saída.

• Se todas as suas saídas estiverem em um formato não incorporado, crie um seletor de legendas para 
cada faixa que você deseja incluir na saída.

• Se algumas das suas saídas tiverem legendas em um formato incorporado e outras tiverem legendas 
em um formato diferente, crie um seletor de legendas para as saídas com legendas incorporadas. Crie 
também seletores individuais para as saídas com outras legendas que não estão incorporadas, uma 
para cada faixa que você deseja nas suas saídas.
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Campos seletores de legendas para legendas incorporadas
Source: escolha Embedded

CC channel number (Número de canal CC): esse campo especifica a faixa a ser extraída. Conclua da 
seguinte maneira:

• Se você estiver fazendo embedded-to-embedded legendas (ou seja, você cria apenas um seletor de 
legendas para as legendas incorporadas de entrada), MediaConvert ignora esse campo, portanto, 
mantenha o valor padrão para o número do canal CC.

• Se você estiver convertendo legendas incorporadas em outro formato (ou seja, criando vários seletores 
de legendas, um para cada faixa), especifique o número de canal de legendas a partir da entrada que 
contém a faixa desejada. Para fazer isso, selecione o número do canal na lista suspensa. Por exemplo, 
selecione 1 para escolher CC1.

Note

MediaConvert não detecta automaticamente qual idioma está em cada canal. Você pode 
especificar isso ao configurar as legendas de saída, de forma que MediaConvert os metadados do 
código de idioma do canal de legendas sejam transmitidos para a saída para uso posterior.

Legendas de entrada DVB-sub
MediaConvert suporta DVB-Sub somente em entradas TS.

Na maioria dos casos, crie um seletor de legendas por faixa. Em cada seletor, especifique a faixa 
desejada, fornecendo o PID ou o código do idioma.

Note

Não especifique as legendas no campo PID e na lista suspensa Language ao mesmo tempo. 
Especifique um ou o outro.

Se você estiver fazendo DVB-Sub para DVB-Sub e quiser passar por todas as faixas de legendas da 
entrada para a saída, crie um seletor de legendas para todas as faixas. Nesse caso, mantenha o campo
PID em branco e não escolha nenhum idioma na lista suspensa Language (Idioma).

Legendas de entrada de teletexto
A forma como você configura seus seletores de legendas de entrada de teletexto depende de como você 
planeja usar as legendas em sua saída. É possível usar as legendas de teletexto de uma das seguintes 
maneiras:

• Passagem de teletexto para teletexto (p. 131)

Com a passagem de teletexto, MediaConvert passa pelas legendas de entrada inalteradas da entrada 
para a saída. Estilo de legendas, números de página de teletexto e dados de teletexto sem legenda 
aparecem em suas saídas exatamente da mesma forma que na entrada.

A passagem de teletexto é a única maneira de incluir dados de teletexto que não sejam legendas em 
sua saída.

• Teletexto para teletexto, remapeamento de página (p. 131)

Se você quiser que os números de página do teletexto em sua saída sejam diferentes dos números de 
página na entrada, você pode remapear o conteúdo. Quando você faz isso, suas legendas de saída têm 
um estilo simples e você perde todos os dados de teletexto que não sejam legendas.
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• Teletexto para outros formatos de legendas (p. 131)

Você pode usar legendas de entrada de teletexto para gerar legendas de saída em alguns outros 
formatos. Para ver quais legendas você pode gerar a partir de entradas de teletexto, consulteLegendas 
suportadas pelo AWS Elemental MediaConvert (p. 211).

Para obter informações sobre como configurar legendas para cada um desses fluxos de trabalho, consulte 
os tópicos a seguir.

Passagem de teletexto para teletexto
Ao fazer a passagem de teletexto para teletexto, crie um seletor de legendas de entrada para todo o 
conjunto de legendas de entrada. Não especifique um valor para o IAM

Para obter informações sobre como configurar como configurar a saída desse fluxo de trabalho de 
legendas, consultePassagem de teletexto para teletexto (p. 142).

Teletexto para teletexto, remapeamento de página
Quando o formato das legendas das legendas de entrada e saída for Teletexto e você quiser que os 
números das páginas do teletexto de saída sejam diferentes dos números das páginas de entrada, crie 
um seletor de legendas de entrada separado para cada página de teletexto de sua entrada. Especifique o 
número da página de teletexto de entrada para o número da página.

Para obter informações sobre como configurar como configurar a saída desse fluxo de trabalho de 
legendas, consulteTeletexto para teletexto, remapeamento de página (p. 142).

Teletexto para outros formatos de legendas
Quando suas legendas de entrada forem teletexto e suas legendas de saída tiverem outro formato, 
configure um seletor de legendas de entrada para cada página de teletexto de entrada. Especifique o 
número da página de teletexto de entrada para o número da página.

Para obter informações sobre como configurar a saída desse fluxo de trabalho de legendas, consulte a 
seção sobre seu formato de saída emConfigurando legendas nas saídas (p. 138).

Legendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, 
STL, TTML (sidecar)
IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL e TTML são formatos de legendas secundárias. Com esses formatos, 
você fornece legendas de entrada como um arquivo separado. Dependendo das configurações das 
legendas de saída, o AWS Elemental as MediaConvert transmite para a saída no mesmo formato ou as 
converte em outro formato secundário.

Todas as legendas do sidecar

Em todos os casos, crie um seletor de legendas para cada arquivo de legendas de entrada.

Em Arquivo de origem, insira o URI para o arquivo de entrada de legendas que está armazenado no 
Amazon S3 ou em um servidor HTTP (S). Para entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI 
diretamente ou escolher Procurar para selecionar entre seus buckets do Amazon S3. Para entradas 
HTTP (S), forneça o URL para seu arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte
Requisitos de entrada HTTP (p. 4).

Legendas do IMSC
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MediaConvert suporta IMSC como formato de legendas de entrada, seja como um arquivo secundário 
ou como parte de uma fonte do FMI. Se as legendas IMSC de entrada fizerem parte de um pacote 
IMF, consulte Legendas de entrada do IMSC (como parte de uma fonte do FMI) (p. 136). Para 
ver as restrições de suporte ao IMSC, consulte Suporte para legendas do IMSC no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 145).

Legendas SMPTE-TT

Você pode usar legendas de entrada SMPTE-TT que são somente de texto, que tenham 
imagens de legendas incluídas no arquivo de legendas com codificação base64 (smpte:image 
encoding="Base64") e que usem referências externas para imagens de legendas 
(smpte:backgroundImage).

Quando suas legendas usam referências externas a imagens, essas imagens devem estar localizadas 
no mesmo bucket e pasta do Amazon S3 do seu arquivo de legendas. Por exemplo, digamos que este 
seja o caminho S3 para seu arquivo SMPTE_TT:AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/mediaconvert-input/
captions/my-captions-spanish.ttml. Em seguida, você deve armazenar os arquivos de imagem 
aos quais o arquivo de legendas faz referência aqui:s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/mediaconvert-
input/captions/.

Legendas SRT

MediaConvert suporta legendas de entrada SRT com codificação de caracteres UTF-8.

Sincronizando legendas e vídeos secundários

Para se certificar de que suas legendas estão corretamente sincronizadas com o seu vídeo, verifique se o 
valor de Timecode source (Fonte de timecode) na seção Video selector (Seletor de vídeo) corresponde aos 
timecodes no seu arquivo de legendas. Por exemplo, se seu vídeo tiver códigos de tempo incorporados a 
partir de 01:00:00:00, mas os timecodes em seu arquivo de legendas começarem em zero, altere o valor 
padrão da fonte Timecode do seletor de vídeo de Incorporado para Iniciar em 0. Se outros aspectos da 
tarefa impedirem isso, use a configuração Time delta (Delta de tempo) para ajustar a legenda, conforme 
descrito em Casos de uso para o IAM (p. 133).

Note

MediaConvert lida com o alinhamento das legendas com o vídeo de forma diferente, dependendo 
se o formato da legenda é baseado em timecode ou timestamp. Para obter mais informações, 
consulte Fonte do timecode de entrada e alinhamento das legendas (p. 133).

Insira um número positivo ou negativo no Delta de tempo para modificar os valores de tempo no arquivo 
de legendas. Por padrão, o delta de tempo é medido em segundos. Por exemplo, digite15 para adicionar 
15 segundos a todos os valores de tempo no arquivo de legendas. Ou digite-5 para subtrair 5 segundos 
dos valores de tempo no arquivo de legendas. Em vez disso, para especificar em milissegundos, defina as 
unidades delta de tempo como Milissegundos.

Se o valor inserido para Time delta resultar em legendas antes ou depois do vídeo, essas legendas não 
estarão presentes na saída.

Note

Ao converter de SCC para SRT, MediaConvert primeiro arredonda o valor definido para Time 
delta para o quadro de entrada mais próximo. MediaConvert usa esse valor arredondado ao 
calcular os tempos SRT de saída.

Tópicos
• Fonte do timecode de entrada e alinhamento das legendas (p. 133)
• Casos de uso para o IAM (p. 133)
• Convertendo arquivos de entrada SCC duplos em legendas incorporadas (p. 134)
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• Formatação de estilo TTML (p. 135)

Fonte do timecode de entrada e alinhamento das legendas
Ao ajustar a linha de tempo de entrada definindo a entrada Timecode source (Origem do timecode) como
Start at 0 (Iniciar em 0) ou Specified start (Início especificado), o MediaConvert se comporta como se a 
entrada tivesse timecodes incorporados que começam no momento especificado. Mas MediaConvert não 
altera os códigos de tempo ou os timestamps em seus arquivos de legendas secundárias. Portanto, a 
maneira como você alinha suas legendas depende do formato das legendas.

Formatos secundários baseados em Timecode (SCC, STL)

Alguns formatos de legendas, incluindo SCC e STL, definem onde as legendas são colocadas no vídeo por 
timecode. Com esses formatos, MediaConvert coloca cada legenda nos quadros especificados no arquivo 
de legendas, de acordo com o timecode de cada quadro na linha do tempo de entrada. Para ajustar suas 
legendas para iniciar em um horário diferente desse, use a configuração Time delta (Delta de tempo). Para 
obter mais informações, consulte Casos de uso para o IAM (p. 133).

MediaConvert estabelece o cronograma de entrada com base no valor escolhido para a configuração da
fonte Timecode de entrada.

Por exemplo, se o arquivo SCC especificar que a primeira legenda deve ser exibida em 00:05:23:00 e você 
definir Timecode source (Origem do timecode) como Specified start (Início especificado) e Start timecode 
(Timecode inicial) como 00:04:00:00, a primeira legenda será exibida em sua saída em um minuto e vinte 
e três segundos no vídeo. Ao definir Timecode source (Origem do timecode) como Specified start (Início 
especificado) e Start timecode (Timecode de início) como 01:00:00:00, as legendas não serão exibidas no 
momento esperado porque 00:05:23:00 ocorre antes do início do vídeo, de acordo com a linha de tempo 
de entrada.

Formatos secundários baseados em timestamp (SRT, SMI, TTML)

Alguns formatos de legenda, incluindo SRT, SMI e TTML, permitem definir onde as legendas são 
colocadas no vídeo por timestamp. Com elas, MediaConvert mede o posicionamento das legendas pela 
distância, no tempo, do início do vídeo. Isso é verdadeiro, independentemente de o arquivo de legendas 
especificar o posicionamento com timecode ou timestamp.

Portanto, suas legendas serão exibidas no momento especificado no arquivo de legendas, sem levar 
em consideração os timecodes do vídeo. Por exemplo, se o arquivo SRT especificar que a primeira 
legenda deve ser exibida em 00:05:23:00 ou em 00:05:23,000 e você definir Timecode source (Origem 
do timecode) como Specified start (Início especificado) e Start timecode (Timecode de início) como 
00:04:00:00, a primeira legenda ainda será exibida em sua saída em cinco minutos e vinte e três segundos 
no vídeo.

Para ajustar suas legendas para iniciar em um horário diferente desse, use a configuração Time delta 
(Delta de tempo). Para obter mais informações, consulte Casos de uso para o IAM (p. 133).

Formatos que incorporam legendas no fluxo de vídeo (CEA/EIA-608, CEA/EIA-708)

Alguns formatos de legendas incorporam as legendas diretamente no quadro de vídeo ou nos metadados 
do quadro de vídeo. Com eles, MediaConvert mantém as legendas com os quadros nos quais elas estão 
incorporadas, independentemente das configurações do timecode.

Casos de uso para o IAM
A forma como você usa o Time delta (TimeDelta) depende do problema que você está tentando resolver e 
do formato das legendas com o qual você está trabalhando.

Por padrão, você especifica o delta de tempo em segundos. Se você quiser especificá-lo em 
milissegundos, defina Unidades delta de tempo (TimeDeltaUnits) para Milissegundos (MILISSEGUNDOS).
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Ajustando diferentes códigos de tempo entre arquivos de vídeo e legendas
Com formatos de legendas baseadas em timecode, como SCC e STL, os timecodes nas legendas podem 
ser relativos a um timecode inicial diferente do timecode inicial incorporado no vídeo. O Time delta (Delta 
de tempo) é usado para ajustar a diferença.

Exemplo de problema: seu arquivo de vídeo pode ter timecodes incorporados que começam em 
00:05:00:00, e a primeira instância do diálogo que requer legendas pode ser em um minuto do vídeo, no 
timecode 00:06:00:00. Seu arquivo de legendas pode ser gravado na suposição de que o vídeo comece 
em 00:00:00:00, e a primeira legenda em 00:01:00:00. Se você não usar o Time delta (Delta de tempo), o 
MediaConvert não incluirá essa primeira legenda porque ela ocorre antes do início do vídeo.

Solução: Adicione cinco minutos para as legendas. Insira 300 para Time delta (Delta de tempo).

Ajustando as legendas após sincronizar vídeo e áudio
Suas legendas baseadas em timecode (SCC ou STL) podem estar alinhadas com os timecodes 
incorporados em seu vídeo, mas pode ser necessário usar a configuração de entrada Timecode source 
(Origem do timecode) para alinhar o áudio. Isso cria uma diferença entre o vídeo e as legendas, que 
é necessário ajustar. Não é necessário fazer esse ajuste com formatos de legendas baseados em 
timestamp, como SRT, SMI e TTML.

Para obter mais informações sobre como alinhar legendas ao usar a Timecode source (Origem do 
timecode) de entrada, consulte Fonte do timecode de entrada e alinhamento das legendas (p. 133).

Exemplo de problema: seu arquivo de vídeo pode ter timecodes incorporados que começam em 
00:05:00:00, e a primeira instância do diálogo que requer legendas pode ser em um minuto do vídeo, no 
timecode 00:06:00:00. Seu arquivo de legendas é gravado para sincronizar corretamente, de forma que 
a primeira legenda começa em 00:06:00:00. Mas é necessário alterar suas legendas incorporadas na 
entrada, para que sincronizem corretamente com o arquivo de áudio. Neste caso, você define a entrada
Timecode source (Origem do timecode) como Start at Zero (Começar em zero). Se você não usar o Time 
delta, MediaConvert colocaria a primeira legenda em sua saída aos seis minutos do vídeo.

Solução: Subtraia cinco minutos das legendas. Insira -300 para Time delta (Delta de tempo).

Corrigindo pequenos erros na sincronização de legendas
Com qualquer tipo de formato de sidecar, pode haver um pequeno erro em seu arquivo de legendas de 
entrada, de forma que as legendas estão sempre um pouco atrasadas ou um pouco adiantadas.

Exemplo de problema: seu vídeo tem legendas incorporadas que começam em zero. A primeira instância 
do diálogo que requer legendas está em 00:06:15:00, mas as legendas aparecem na tela com três 
segundos de atraso, em 00:06:18:00.

Solução: Subtrair três segundos das legendas. Insira -3 para Time delta (Delta de tempo).

Convertendo arquivos de entrada SCC duplos em legendas 
incorporadas
Se você quiser usar dois arquivos SCC como entrada de legendas e incorporar as legendas como dois 
canais de legendas de saída incorporados no fluxo de vídeo de saída, configure suas legendas de acordo 
com este procedimento.

Para converter SCC duplos em legendas incorporadas

1. Configure dois seletores de legendas de entrada. Siga o procedimento em Criação de seletores de 
legendas de entrada (p. 128). Especifique valores da seguinte forma:

• Em cada seletor de legendas, escolha SCC como Source (Fonte).
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• Para o Source file (Arquivo de origem), escolha um dos seus arquivos SCC de entrada em cada 
seletor.

• Se quiser que as legendas 608 e 708 sejam incorporada em suas saídas, escolha Upconvert para
Force 608 to 708 upconvert  nos dois seletores de legendas.

2. Configure legendas em suas saídas. Siga o procedimento em Configurando legendas nas 
saídas (p. 138). Siga estas opções específicas:

• Especifique as legendas na mesma saída que o vídeo no qual você deseja incorporar as legendas.
• Escolha Add captions (Adicionar legendas) duas vezes, para criar as guias Captions 1 (Legendas 1)

e Captions 2 (Legendas 2)  na seção Encoding settings (Configurações de codificação).
• Para Captions source (Origem das legendas), em cada guia de legendas, escolha um dos seletores 

de legendas que você criou na etapa anterior deste procedimento.
• Para CC channel number (Número do canal de CC), escolha um número para cada guia de 

legendas que não compartilhar um campo. Por exemplo, em Captions 1 (Legenda 1), escolha 1 para
CC channel number (Número do canal de CC) e, em Captions 2 (Legenda 2), escolha 3 para CC 
channel number (Número do canal de CC).

Não escolha as combinações 1 e 2 ou 3 e 4, pois esses pares de canais compartilham o mesmo 
campo.

• Se você escolheu Upconvert na etapa anterior deste procedimento, opcionalmente, você pode 
especificar um número de serviço para serviço 708 service number. Dentro de uma saída, cada guia 
de legendas deve especificar um número de serviço diferente.

Se você fizer upconvert e não especificar um valor para 708 service number, o serviço usa o valor 
que você especificar para o CC channel number (Número do canal de CC) como seu número de 
serviço 708.

Formatação de estilo TTML
O AWS Elemental MediaConvert lê o estilo de formatação das legendas de entrada quando seu trabalho 
é executado. Se você notar problemas com a formatação do estilo da saída, recomendamos verificar 
a formatação das legendas de entrada. Os tópicos a seguir fornecem orientação para o uso de fontes, 
atributos hereditários e não hereditários e idiomas da direita para a esquerda em suas legendas de entrada 
TTML.

Especificando fontes

MediaConvert suporta as seguintes famílias de fontes genéricas listadas na recomendação TTML2 W3C:

• padrão
• monoespaço
• Sem serifa
• serifa
• monospaceSansSerif
• Serif monoespacial
• proportionalSansSerif
• Serif proporcional

Para obter os melhores resultados, especifique uma família de fontes genérica nas legendas de entrada 
TTML. Se você especificar uma fonte individual em vez disso, MediaConvert mapeará a fonte para uma 
das famílias de fontes genéricas listadas acima.

Atributos hereditários e não hereditários
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Os atributos de estilo são hereditários ou não. A recomendação TTML 2 W3C os lista abaixo herdados
para cada atributo de estilo.

Inclua atributos de estilo não hereditários em cada elemento ao qual você deseja que eles se apliquem.

Por exemplo,tts:backgroundColor é um atributo de estilo não hereditário. O resultado a seguir resulta 
em olá com uma cor de fundo vermelha e um mundo sem cor de fundo:

<span tts:backgroundColor="red">hello<br/>world</span>

Você pode corrigir a formatação acima para que o hello world tenha uma cor de fundo vermelha usando 
extensões individuais, cada uma com seus próprios atributos de estilo, como neste exemplo:

<span><span tts:backgroundColor="red">hello</span> <br/> <span 
tts:backgroundColor="red">world</span></span>

Idiomas da direita para a esquerda

MediaConvert suporta direções de texto da esquerda para a direita e da direita para a esquerda em TTML.

Quando você não especifica a direção do texto, MediaConvert usa da esquerda para a direita.

Para especificar da direita para a esquerda, inclua umtts:direction="rtl" atributo. Se seu texto 
tiver uma mistura de caracteres bidirecionais, inclua também umtts:unicodeBidi="embed" atributo 
conforme descrito na recomendação TTML2 W3C. Observe quetts:unicodeBidi é um atributo não 
hereditário.

Legendas de entrada do IMSC (como parte de uma 
fonte do FMI)
O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte ao IMSC como formato de legendas de entrada, seja 
como um arquivo auxiliar ou como parte de uma fonte do FMI. Se as legendas IMSC de entrada estiverem 
em um arquivo associado, consulte Legendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTML 
(sidecar) (p. 131).

Quando suas legendas IMSC de entrada fizerem parte de uma origem IMF, não especifique o arquivo 
de origem para as legendas IMSC. Essas informações estão no arquivo CPL que você especifica para a 
tarefa de entrada. Para ver as restrições de suporte ao IMSC, consulte Suporte para legendas do IMSC no 
AWS Elemental MediaConvert (p. 145).

Número de seletores de legendas para IMSC

Crie um seletor de legendas por faixa.

Número da faixa

Especifique as legendas que deseja, fornecendo um número de faixa. Os números de faixa correspondem 
a ordem em que as faixas são exibidas no arquivo CPL. Por exemplo, se seu arquivo CPL relaciona 
as legendas em francês primeiro, defina Track number (Número de faixa) como 1 para especificar as 
legendas em Francês.

Em sua especificação de trabalho JSON

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essas configurações no arquivo JSON do seu trabalho. 
Essas configurações estão abaixoInputs, como no exemplo a seguir:

"Inputs": [ 
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      { 
        ... 
           
        "CaptionSelectors": { 
          "Captions Selector 1": { 
            "SourceSettings": { 
              "SourceType": "IMSC", 
              "TrackSourceSettings": { 
                "TrackNumber": 1 
              } 
            } 
          }, 

          "Captions Selector 2": { 
            "SourceSettings": { 
              "SourceType": "IMSC", 
              "TrackSourceSettings": { 
                "TrackNumber": 4 
              } 
            } 
          }, 
          ... 
    

Legendas de entrada WebVTT (como parte de uma 
fonte HLS)
O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte ao WebVTT como formato de legendas de entrada, 
seja como um arquivo auxiliar ou como parte de uma fonte HLS. Se suas legendas WebVTT de entrada 
estiverem em um arquivo auxiliar, consulteLegendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTML 
(sidecar) (p. 131).

Quando suas legendas WebVTT de entrada fazem parte de uma fonte HLS, você não precisa especificar o 
arquivo de manifesto WebVTT de origem para as legendas WebVTT. Essas informações estão no arquivo 
de entrada HLS principal que você especifica na entrada do trabalho. Você precisará ativar o Use HLS 
Rendition Group e usar as seguintes configurações.

Número de seletores de legendas para WebVTT

Crie um seletor de legendas por fonte WebVTT.

ID do grupo de representação

Especifique qual grupo de legendas você deseja fornecendo um ID de grupo. O id do grupo corresponde 
à tag EXT-X-MEDIA, GROUP-ID em seu manifesto HLS. Por exemplo, se seu arquivo de manifesto HLS 
listar suas legendas em francês em um grupo específico “subs”, defina o Rendition Group ID como subs
para especificar o id do grupo de legendas em francês.

Nome da representação

Especifique qual grupo de legendas você deseja fornecendo um nome de representação. O nome da 
representação corresponde à tag EXT-X-MEDIA, NAME em seu manifesto HLS. Por exemplo, se seu 
arquivo de manifesto HLS listar suas legendas em francês em um nome de representação chamado 
“Francês”, defina Nome da representação como francês para especificar o nome da representação das 
legendas em francês.

Código de linguagem de representação

Especifique qual grupo de legendas você deseja fornecendo um código de idioma ISO 639-3. O idioma 
corresponde à tag EXT-X-MEDIA, LANGUAGE em seu manifesto HLS. Por exemplo, se seu arquivo de 
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manifesto HLS listar suas legendas em francês em um código de idioma “FRA”, defina Código do idioma 
de representação como FRA para especificar o código do idioma de representação das legendas em 
francês.

Em sua especificação de trabalho JSON

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essas configurações no arquivo JSON do seu trabalho. 
Essas configurações estão abaixoInputs, como no exemplo a seguir:

"Inputs": [ 

  
      { 
        ... 
           
"CaptionSelectors": { 
  "Caption Selector 1": { 
    "SourceSettings": { 
      "SourceType": "WebVTT", 
      "WebvttHlsSourceSettings": { 
        "RenditionGroupId": "subs", 
        "RenditionName": "French", 
        "RenditionLanguageCode": "FRA" 
      } 
    } 
  }
} 
          ... 
    

Configurando legendas nas saídas
A localização das legendas em uma tarefa depende do seu formato de legendas de saída: suas legendas 
podem estar na mesma saída que o seu vídeo, em uma saída separada no mesmo grupo de saída que o 
seu vídeo ou em um grupo de saída completamente separado. A forma como você configura várias faixas 
de legendas também depende do formato das legendas de saída. O procedimento a seguir mostra como 
configurar legendas para diferentes saídas.

Para configurar legendas para diferentes saídas

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em

Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o 
AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

4. Crie seletores de legendas de entrada, conforme descrito em the section called “Criação de seletores 
de legendas de entrada” (p. 128).

5. Determine onde na sua tarefa você deseja especificar as legendas. Essa escolha depende do formato 
das legendas de saída. Consulte o tópico relevante abaixo para procurar isso.

6. No painel esquerdo da página Create job (Criar tarefa), escolha a saída apropriada na lista de saídas.
7. Em Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Add caption (Adicionar legenda). Isso 

exibe uma área de configurações de legendas em Encoding settings (Configurações de codificação).
8. Se o seu formato de legendas de saída exigir um grupo separado de configurações de legendas para 

cada faixa na saída, escolha Add captions (Adicionar legendas) novamente até ter um único grupo 
de legendas para cada faixa. Para determinar se você precisa de um grupo de configurações de 
legendas para todas as faixas ou um para cada faixa, consulte o tópico relevante abaixo.

138

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


MediaConvert Guia do usuário
Legendas de saída CEA/EIA-608 

e CEA/EIA-708 (incorporadas)

9. Em Encoding settings, escolha Captions 1 na lista.
10. Em Captions source, escolha um seletor de legendas. Isso seleciona a faixa ou faixas que você 

associou ao seletor ao configurar sua entrada, para que o AWS Elemental MediaConvert inclua essas 
legendas nessa saída.

11. Em Destination type, escolha um formato de legendas de saída. Verifique the section called “Fluxos 
de trabalho de legendas compatíveis, insira legendas no mesmo arquivo do vídeo” (p. 211) para 
garantir que você esteja escolhendo um formato com suporte.

12. Forneça valores para quaisquer campos adicionais, conforme descrito no tópico relevante abaixo.

Detalhes por formato de legendas de saída
• Legendas de saída CEA/EIA-608 e CEA/EIA-708 (incorporadas) (p. 139)
• Legendas de saída DVB-Sub (p. 140)
• Legendas de saída IMSC, TTML e WebVTT (sidecar) (p. 141)
• Legendas de saída SCC, SRT e SMI (sidecar) (p. 142)
• Legendas de saída de teletexto (p. 142)
• Legendas de saída gravadas (p. 143)
• Configurações para legendas de acessibilidade (p. 145)

Legendas de saída CEA/EIA-608 e CEA/EIA-708 
(incorporadas)
Onde especificar as legendas
Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo.

Como especificar várias faixas de legendas
• Se o formato das legendas de entrada estiver incorporado (ou seja, você estiver passando embedded-

to-embedded), você precisará criar somente um grupo de configurações de legendas. O seletor de 
legendas que você escolher em Captions source (Origem das legendas) incluirá todas as faixas da 
entrada.

• Se as legendas de entrada forem dois arquivos SCC, você poderá criar legendas de saída 
como dois canais de legendas de saída incorporados no streaming de vídeo de saída. Para 
obter mais informações, consulte Convertendo arquivos de entrada SCC duplos em legendas 
incorporadas (p. 134).

• Se as legendas de entrada não forem incorporadas ou do arquivo SCC, você poderá incluir somente 
uma faixa de legendas por saída. Em cada saída, inclua um grupo de configurações de legendas. Em
Captions source (Origem da legenda), escolha o seletor configurado para a faixa que você deseja incluir.

Legendas incorporadas e auxiliares nas saídas MXF
Depende do perfil MXF se a saída MXF pode conter legendas auxiliares:

• MXF XDCAM HD: esse perfil MXF especifica dados auxiliares na faixa smpte 436. Com essas saídas, 
MediaConvert copia suas legendas incorporadas para a faixa auxiliar 436, além de incluí-las no stream 
de vídeo.

• MXF D-10: essa especificação de perfil MXF não permite dados auxiliares. Portanto, as saídas MXF 
D-10 têm apenas legendas incorporadas no streaming de vídeo.
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MediaConvert determina o perfil MXF de uma saída com base nos valores das seguintes configurações de 
codificação:

• Resolução
• Taxa de quadros
• Perfil de codec de vídeo
• Modo de entrelaçamento

Para obter informações sobre quais valores dessas configurações são válidos para cada perfil MXF, 
consulte as especificações relevantes. Para XDCAM HD, consulte RDD 9:2009 - SMPTE Standard 
Doc - MXF Interoperability Specification of Sony MPEG Long GOP Products na biblioteca digital IEEE 
Xplore. Para MXF D-10, consulte ST 356:2001 - SMPTE Standard - For Television — Type D-10 Stream 
Specifications — MPEG-2 4:2:2P @ ML for 525/60 and 625/50.

Legendas de saída DVB-Sub
Onde especificar as legendas
Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo.

Como especificar várias faixas de legendas
• Se as suas legendas de entrada tiverem o mesmo formato que as legendas de saída (passagem direta), 

você precisará criar apenas um grupo de configurações de legendas. O seletor de legendas que você 
escolher em Captions source (Origem das legendas) incluirá todas as faixas da entrada.

• Se as suas legendas de entrada estiverem em um formato diferente, crie um grupo de configurações 
de legendas para cada faixa. Coloque cada grupo de configurações de legendas na mesma saída. Eles 
aparecerão na lista de grupos de configurações como Captions 1, Captions 2 e assim por diante. Em 
cada grupo de configurações, escolha o seletor de legendas em Captions source (Origem das legendas)
que está configurado para a faixa que você deseja incluir.

Como especificar o script da fonte
O AWS Elemental seleciona MediaConvert automaticamente o script apropriado para suas legendas, com 
base no idioma que você especifica nas configurações das legendas de saída. Se o idioma escolhido tiver 
mais de um script possível, especifique o script desejado.

Para garantir que o serviço use o script de fonte correto

1. Na seção Legendas, em Configurações de codificação, em Idioma, escolha o idioma do texto das 
legendas.

2. Se o idioma especificado tiver mais de um script possível, use o script de fonte para especificar o 
script.

Por exemplo, se você escolher chinês (ZH) como idioma, use o script de fonte para escolher chinês 
simplificado ou chinês tradicional. Nesse caso, se você não especificar um valor para o script de fonte, 
o serviço usará como padrão chinês simplificado.

Tip

Na maioria dos casos, para o script de fonte, você pode manter o valor padrão de
Automático. Quando você faz isso, o serviço escolhe o script com base no idioma do texto 
das legendas.
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Legendas de saída IMSC, TTML e WebVTT (sidecar)
Se as suas legendas de saída estiverem no formato TTML ou WebVTT, configure-as nas suas saídas de 
acordo com as informações a seguir. Para ver as restrições de suporte ao IMSC, consulte Suporte para 
legendas do IMSC no AWS Elemental MediaConvert (p. 145).

Onde especificar as legendas
Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída, mas com uma saída diferente do seu vídeo.

Depois de adicionar legendas a uma saída, exclua os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1 que o 
serviço criou automaticamente com a saída.

Para excluir os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha a saída que 
contém os grupos de configurações que você deseja excluir.

2. O grupo de configurações de vídeo é exibido automaticamente na seção Configurações de 
transmissão. Escolha o botão Remover seletor de vídeo.

3. O grupo de configurações de Áudio 1 é exibido automaticamente na seção Configurações de 
transmissão. Escolha o botão Remover.

Como especificar várias faixas de legendas
Coloque cada faixa de legendas em sua própria saída.

Note

A primeira faixa de legendas que você especificar em sua tarefa é sinalizada como faixa padrão 
no manifesto HLS.

Opções de contêiner
Dependendo do seu grupo de saída, é possível escolher o contêiner de legendas para saídas de legendas 
IMSC e TTML.

Para grupos de saída DASH ISO, é possível escolher entre estes:

• MP4 fragmentado (.fmp4)
• Bruto (.xml para IMSC, .ttml para TTML)

Para todos os outros grupos de saída, os arquivos IMSC e TTML são brutos.

Para especificar o contêiner para legendas IMSC e TTML em grupos de saída DASH ISO

1. Configure as saídas no grupo de saída DASH ISO conforme descrito em Criação de saídas em grupos 
de saída de streaming ABR (p. 16). Coloque as legendas em uma saída separada.

2. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída das legendas.
3. Na seção Output settings (Configurações de saída) à direita, escolha Container settings 

(Configurações do contêiner) e habilite DASH container settings (Configurações do contêiner DASH).
4. Em Captions container (Legendas do contêiner), mantenha Raw (Bruto) padrão ou escolha

Fragmented MPEG-4 (MPEG-4 fragmentado).
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Legendas de saída SCC, SRT e SMI (sidecar)
Onde especificar as legendas
Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída, mas com uma saída diferente do seu vídeo.

Depois de adicionar legendas a uma saída, exclua os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1 que o 
serviço criou automaticamente com a saída.

Para excluir os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha a saída que 
contém os grupos de configurações que você deseja excluir.

2. O grupo de configurações de vídeo é exibido automaticamente na seção Configurações de 
transmissão. Escolha o botão Remover seletor de vídeo.

3. O grupo de configurações de Áudio 1 é exibido automaticamente na seção Configurações de 
transmissão. Escolha o botão Remover.

Como especificar várias faixas de legendas
Para cada saída SRT, SCC ou SMI, você deve ter uma saída por seletor de legenda. Na saída da legenda, 
escolha o seletor de legendas em Fonte de legendas que está configurado para a faixa que você deseja 
incluir. Eles aparecerão na lista de grupos de configurações como Seletor de legendas 1, Seletor de 
legendas 2 e assim por diante.

Legendas de saída de teletexto
A forma como você configura suas legendas de teletexto de saída depende se você deseja mover as 
legendas para diferentes páginas de teletexto ou simplesmente passar suas legendas exatamente da 
entrada para a saída.

Passagem de teletexto para teletexto
Quando o formato das legendas de entrada é teletexto e você deseja que as legendas de saída estejam 
nas mesmas páginas, com o mesmo estilo da entrada, você pode passar as legendas de entrada para a 
saída. Para isso, configure suas legendas da seguinte maneira:

• Certifique-se de que suas legendas de entrada estejam configuradas com um seletor de legendas. Para 
obter mais informações, consulte Legendas de entrada de teletexto (p. 130).

• No mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo, crie uma guia de legendas. Essa guia de 
legendas representa todas as suas legendas de saída, independentemente do número de páginas de 
teletexto de saída que você tenha.

• Na guia de legendas de saída, escolha seu seletor de legendas de entrada para Fonte de legendas.
• Não especifique valores para nenhuma outra configuração na guia de legendas de saída.

Quando você trabalha diretamente em sua especificação de trabalho JSON, uma guia de legendas 
corresponde a um filho deCaptionDescriptions.

Teletexto para teletexto, remapeamento de página
Quando o formato das legendas de entrada é Teletexto e, na saída, você deseja alterar as páginas 
de teletexto nas quais suas legendas estão, especifique as páginas na entrada e na saída. Para isso, 
configure suas legendas da seguinte maneira:
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• Certifique-se de que suas legendas de entrada estejam configuradas com um seletor de legendas 
para cada página de teletexto e que você especifique o número da página nas configurações de 
cada seletor de legendas de entrada. Para obter mais informações, consulte Legendas de entrada de 
teletexto (p. 130).

• No mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo, crie uma guia de legendas para cada página 
de teletexto de saída.

• Em cada guia de legendas de saída, escolha um dos seletores de legendas de entrada para Fonte de 
legendas.

• Em cada guia de legendas de saída, em Número da página, especifique o número da página de 
teletexto que você deseja para essas legendas em sua saída. Opcionalmente, forneça valores para os
tipos de idioma, descrição e página.

Teletexto de outros formatos de legendas
Quando suas legendas de entrada estão em um formato diferente de teletexto, você deve especificar as 
páginas de teletexto para suas legendas de saída. MediaConvert suporta esses fluxos de trabalho de 
legendas:

• Uma única entrada de legendas rastreia para uma única página de teletexto de saída.
• Uma única entrada de legendas rastreia várias páginas de teletexto de saída. Cada página de saída 

duplica o conteúdo das outras.
• Várias faixas de legendas de entrada para várias páginas de teletexto de saída. Você usa seletores de 

legendas para especificar quais legendas incluir em cada página de teletexto de saída.

Configure suas legendas assim:

• Certifique-se de que suas legendas de entrada estejam configuradas com um seletor de legendas 
para cada faixa de legendas que você pretende mapear para uma página de teletexto. Para obter mais 
informações, consulte Criação de seletores de legendas de entrada (p. 128).

• No mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo, crie uma guia de legendas para cada página 
de teletexto de saída.

• Em cada guia de legendas de saída, escolha um dos seletores de legendas de entrada para Fonte de 
legendas.

• Em cada guia de legendas de saída, em Número da página, especifique o número da página de 
teletexto que você deseja para essas legendas em sua saída. Opcionalmente, forneça valores para
Idioma e Descrição.

Legendas de saída gravadas
O burn-in é um método de entrega de legendas, em vez de um formato de legendas. O Burn-in grava 
as legendas diretamente nos seus quadros de vídeo, substituindo pixels de conteúdo de vídeo pelas 
legendas. Se você quiser legendas gravadas em uma saída, configure as legendas de acordo com as 
informações a seguir.

Onde especificar as legendas
Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo.

Como especificar várias faixas de legendas
Você pode gravar em apenas uma faixa de legendas em cada saída.
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Como usar o estilo de passagem
Você pode escolher como estilizar o texto da legenda gravada que aparece no vídeo de saída. Há algumas 
opções, incluindo passagem de estilo, configurações padrão ou substituições manuais.

Quando você define o estilo passthrough (StylePassthrough) comoenabled, MediaConvert usa as 
informações de estilo e posição disponíveis nas legendas de entrada. Observe que MediaConvert usa 
configurações padrão para qualquer informação de estilo ausente.

MediaConvert suporta passagem de estilo para os seguintes formatos de legenda de entrada:

• Auxiliar
• Incorporado
• SCTE-20
• SCC
• TTML
• STL (OU STL)
• SMPTE-TT (baseado em texto)
• Teletexto
• IMSC
• WebVTT

Quando você define a passagem de estilo (StylePassthrough) comodisabled, MediaConvert ignora 
as informações de estilo da sua entrada e usa as configurações padrão: texto branco com contorno preto, 
posicionamento central inferior e dimensionamento automático.

Se você definir a passagem de estilo como ativada ou não, você também pode optar por substituir 
manualmente qualquer uma das opções de estilo individuais.

Note

As entradas TTML e do tipo TTML (IMSC, SMPTE-TT) têm requisitos especiais de formatação de 
estilo. Para obter mais informações, consulte Formatação de estilo TTML (p. 135).

Como especificar o script da fonte
O AWS Elemental seleciona MediaConvert automaticamente o script apropriado para suas legendas, com 
base no idioma que você especifica nas configurações das legendas de saída. Se o idioma escolhido tiver 
mais de um script possível, especifique o script desejado.

Para garantir que o serviço use o script de fonte correto

1. Na seção Legendas, em Configurações de codificação, em Idioma, escolha o idioma do texto das 
legendas.

2. Se o idioma especificado tiver mais de um script possível, use o script de fonte para especificar o 
script.

Por exemplo, se você escolher chinês (ZH) como idioma, use o script de fonte para escolher chinês 
simplificado ou chinês tradicional. Nesse caso, se você não especificar um valor para o script de fonte, 
o serviço usará como padrão chinês simplificado.

Tip

Na maioria dos casos, para o script de fonte, você pode manter o valor padrão de
Automático. Quando você faz isso, o serviço escolhe o script com base no idioma do texto 
das legendas.
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Configurações para legendas de acessibilidade
Você pode marcar faixas com legendas ocultas como um auxílio de acessibilidade para pessoas com 
deficiência auditiva. A seção a seguir descreve como as legendas de acessibilidade funcionam no AWS 
Elemental MediaConvert.

HLS e CMAF
Ao gerar HLS ou CMAF e incluir uma faixa de legendas ISMC ou WebVTT, você pode adicionar atributos 
de acessibilidade para legendas ao seu manifesto de saída. MediaConvert adiciona esses atributos de 
acordo com as seções 4.5 e 4.6 da especificação de criação HLS para dispositivos Apple.

Quando você define legendas de acessibilidade (accessibility) como Ativado (ENABLED), 
MediaConvert adiciona os seguintes atributos à faixa de legendas no manifesto emEXT-
X-MEDIA:CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-spoken-
dialog,public.accessibility.describes-music-and-sound"AUTOSELECT="YES" e.

Mantenha o valor padrão, Desativado (DISABLED), se a faixa de legendas não se destinar a fornecer tal 
acessibilidade. MediaConvert não adicionará os atributos do parágrafo anterior.

Suporte para legendas do IMSC no AWS Elemental 
MediaConvert

O suporte atual para fluxos de trabalho de legendas IMSC é restrito da seguinte forma:

• Perfil de texto é o único perfil IMSC compatível
• Todos os arquivos IMSC de saída são IMSC 1.1
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Usando a rotação de vídeo no AWS 
Elemental MediaConvert

Para a maioria das entradas, você pode escolher como o AWS Elemental MediaConvert gira seu 
vídeo. Você pode especificar a rotação ou definir a rotação para automática. A rotação automática 
usa os metadados de rotação contidos nos arquivos de entrada. Algumas câmeras, geralmente as de 
smartphones, registram esses metadados de rotação quando você liga a câmera antes de começar 
a gravar o vídeo. Esses metadados de rotação, às vezes chamados de átomos ou caixas de rotação, 
fornecem metadados de rotação para o dispositivo reprodutor usado para visualizar o vídeo. MediaConvert 
pode detectar automaticamente esses metadados de rotação e girar seu vídeo durante a transcodificação 
para que ele apareça corretamente em todos os reprodutores.

Tip

Se as saídas de vídeo são giradas de uma forma que você não espera, uma causa provável é 
que o vídeo de entrada tenha metadados de rotação, mas que as configurações do trabalho não 
especificam que o serviço deve usá-los. Tente definir Rotate (Girar) para Automatic (Automático). 
Encontre essa configuração na página Create job (Criar trabalho), em Input (Entrada), na seção
Video selector (Seletor de vídeo).

Requisitos do arquivo de entrada

Você pode usar a rotação para entradas que tenham as seguintes características de vídeo:

• Vídeo progressivo
• Esquema de subsampling Chroma 4:2:2 ou 4:2:0

Tópicos
• alternância (p. 146)
• Rotação automática (p. 147)

alternância
Quando você especifica a rotação da sua entrada, o AWS Elemental MediaConvert gira o vídeo da sua 
entrada no sentido horário na quantidade especificada. Essa rotação se aplica a todas as saídas no 
trabalho. Você pode girar no sentido horário em 90, 180 ou 270 graus. A imagem a seguir mostra uma 
saída de vídeo de um trabalho que especifica uma rotação de 90 graus.

Note

O AWS Elemental MediaConvert não passa por metadados de rotação. Independentemente de 
como você definir Rotate (Girar), as saídas do trabalho não têm metadados de rotação.

Para especificar a rotação de seu vídeo

1. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, na seção Entradas, escolha a entrada que você 
deseja girar.

2. Na seção Video selector (Seletor de vídeo) à esquerda, para Rotate (Girar), escolha a quantidade de 
rotação no sentido horário que você deseja.

146



MediaConvert Guia do usuário
Rotação automática

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O 
nome da configuração érotate. Encontre a propriedade rotate no AWS Elemental MediaConvert API 
Reference.

Note

O AWS Elemental MediaConvert não gira imagens e gráficos em movimento que você sobrepõe. 
Se você usar o recurso de inserção de imagem (sobreposição gráfica) ou o recurso de inserção 
de imagem em movimento (sobreposição gráfica em movimento) com o recurso de rotação, gire 
sua sobreposição antes de carregá-la. Especifique a posição de suas sobreposições que devem 
ser exibidas no vídeo após a rotação.

Rotação automática
Se seu vídeo tiver metadados de rotação incorporados, o AWS Elemental MediaConvert poderá detectá-
los e girar automaticamente seu conteúdo de vídeo para que ele seja orientado corretamente em suas 
saídas.

Note

O AWS Elemental MediaConvert não passa por metadados de rotação. Independentemente de 
como você definir Rotate (Girar), as saídas do trabalho não têm metadados de rotação.

Outros requisitos para o arquivo de entrada para a rotação automática

Além das restrições de entrada gerais para o recurso de rotação, para usar a rotação automática o arquivo 
de entrada deve estar em conformidade com essas limitações:

• Contêiner de entrada: .mov ou .mp4
• Metadados de rotação especificando rotação de 90, 180 ou 270 graus

Se os metadados de rotação estiverem dentro de um grau de metadados menos ou mais do que os 
valores listados aqui, o serviço será arredondado para um valor suportado.

Note

Se o seu arquivo de entrada tiver metadados de rotação que especifiquem uma rotação diferente 
das listados aqui, o serviço utiliza como padrão nenhuma rotação.

Para habilitar a rotação automática

1. Verifique se o contêiner de entrada é.mov ou .mp4 e que sua entrada tem metadados de rotação.
2. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, na seção Entradas, escolha a entrada que tem 

metadados de rotação.
3. Na seção Video selector à esquerda, para Rotate (Girar), escolha Automatic (Automático).

Note

O AWS Elemental MediaConvert não gira imagens e gráficos em movimento que você sobrepõe. 
Se você usar o recurso de inserção de imagem (sobreposição gráfica) ou o recurso de inserção 
de imagem em movimento (sobreposição gráfica em movimento) com o recurso de rotação, gire 
sua sobreposição antes de carregá-la. Especifique a posição de suas sobreposições que devem 
ser exibidas no vídeo após a rotação.
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Incluindo marcadores SCTE-35 
nas MediaConvert saídas do AWS 
Elemental

Os marcadores SCTE-35 indicam onde os sistemas downstream podem inserir outros conteúdos 
(geralmente propagandas ou programas locais). Você pode incluir marcadores SCTE-35 nas saídas de 
fluxo de transporte (TS), DASH, HLS e CMAF.

O AWS Elemental MediaConvert coloca marcadores SCTE-35 em suas saídas de duas maneiras:

• O serviço transmite marcadores da entrada para a saída. Para obter mais informações, consulte
Passando pelos marcadores SCTE-35 a partir de sua entrada (p. 149).

• O serviço insere marcadores nos pontos que você especifica em um documento XML Event Signaling 
and Management (ESAM, Sinalização e gerenciamento de evento). Para obter mais informações, 
consulte Especificando marcadores SCTE-35 usando ESAM XML (p. 150).

Independentemente da maneira como você coloca os marcadores SCTE-35, para saídas que os têm, você 
pode fazer o seguinte:

• Você pode fazer com que o serviço tire o áudio e o vídeo durante a disponibilidade de anúncios indicada 
pelos marcadores SCTE-35. Para obter mais informações, consulte anulação de disponibilidade de 
anúncio (p. 158).

• Para saídas HLS, você pode fazer com que o serviço inclua informações SCTE-35 em seu manifesto 
HLS de saída. Para obter mais informações, consulte Incluindo informações do SCTE-35 em seu 
manifesto HLS (p. 155). MediaConvert não grava informações do SCTE-35 nos manifestos do DASH.

Note

MediaConvert não processa informações de manifestos de entrada.

Por padrão, o serviço não passa por marcadores SCTE-35 de sua entrada. Quando você configura sua 
tarefa para passar por marcadores da entrada ou a partir de um documento ESAM, por padrão, o serviço 
não inclui informações SCTE-35 em manifestos HLS ou retiram a disponibilidade de anúncios.

Limitações de recursos

As limitações ao suporte do SCTE-35 são as seguintes:

• Você pode especificar pontos de inserção usando o ESAM XML ou passar por mensagens SCTE-35 da 
entrada. Não é possível fazer ambos.

• O AWS Elemental MediaConvert suporta somente mensagens time_signal, não mensagens 
splice_insert.

• O serviço insere mensagens SCTE-35 apenas nas seguintes saídas:
• Saídas nos grupos de saída File group (Grupo de arquivo) com MPEG-2 Transport Stream (Fluxo de 

transporte MPEG-2) definido para Container (Contêiner).
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SCTE-35 a partir de sua entrada

Defina o contêiner para cada saída em Output settings (Configurações de saída), Container 
(Contêiner).

• Saídas em grupos de saída DASH ISO.
• Saídas em grupos de saídas Apple HLS.
• Saídas em grupos de saída CMAF.

• O serviço força quadros de atualização instantânea do decodificador (IDR) nos pontos de inserção 
especificados no documento XML do ESAM para os seguintes codecs de saída: MPEG-2, MPEG-4 AVC 
(H.264) ou HEVC (H.265).

No MediaConvert console, vá para Configurações de codificação, Vídeo e defina o codec para cada 
saída na seção Codec de vídeo.

• Os grupos de saída DASH ISO e CMAF DASH suportam somente saídas de manifesto de período único.

Tópicos
• Passando pelos marcadores SCTE-35 a partir de sua entrada (p. 149)
• Especificando marcadores SCTE-35 usando ESAM XML (p. 150)
• Incluindo informações do SCTE-35 em seu manifesto HLS (p. 155)
• anulação de disponibilidade de anúncio (p. 158)

Passando pelos marcadores SCTE-35 a partir de 
sua entrada

Você pode incluir marcadores time_signal SCTE-35 de sua entrada em qualquer saída que tenha um 
contêiner de fluxo de transporte. Essas saídas podem estar em um pacote HLS, ou podem ser arquivos 
independentes encapsulados em um contêiner de fluxo de transporte MPEG2 (M2TS).

Para transmitir os marcadores SCTE-35 da entrada para uma saída (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em

Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o 
AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

4. Escolha uma saída em Grupo de arquivos, DASH ISO, Apple HLS ou CMAF.
5. Em Configurações de contêiner (para saídas de grupo de arquivos, DASH ISO ou CMAF) ou

Configurações de fluxo de transporte (para saídas Apple HLS), localize a fonte SCTE-35 e escolha
Passthrough.

6. Opcional. Para saídas em um grupo de saídas File group (Grupo de arquivos), ao definir Output 
settings (Configurações de saída), Container (Contêiner) como MPEG-2 Transport Stream (Fluxo de 
transporte MPEG-2) (M2TS), é possível inserir um valor para SCTE-35 PID diferente do padrão 500.

Um PID, ou identificador de pacote, é um identificador para um conjunto de dados em um contêiner de 
stream de transporte MPEG-2. Os PIDs são usados por sistemas e players downstream para localizar 
informações específicas no contêiner.

7. Opcional. Para saídas em um grupo de saídas Apple HLS, é possível configurar o trabalho para incluir 
marcadores de anúncio no manifesto. Para obter mais informações, consulte Incluindo informações do 
SCTE-35 em seu manifesto HLS (p. 155).
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Especificando marcadores SCTE-35 usando ESAM 
XML

Se seu vídeo de entrada não contém marcadores SCTE-35, mas você precisa especificar pontos de 
inserção de anúncios em suas saídas, você pode fornecer documentos XML de Event Signaling and 
Management (ESAM) nas configurações de MediaConvert trabalho do AWS Elemental. Ao fazer isso, 
MediaConvert condicione suas saídas com quadros IDR (Atualização Instantânea do Decodificador) nos 
pontos de inserção que você especifica no documento. Em saídas que também estão em contêineres 
MPEG2-TS e HLS, o MediaConvert insere mensagens SCTE-35 time_signal nesses pontos.

Para grupos de saída Apple HLS, também é possível fornecer um documento XML de condicionamento de 
manifesto HLS. Você pode, então, configurar sua tarefa para condicionar os manifestos para suas saídas 
HLS apropriadamente.

Note

Para colocar os marcadores SCTE-35 em suas saídas MPEG2-TS, além de fornecer os 
documentos ESAM XML, você também deve habilitar ESAM SCTE-35 em cada saída. Para obter 
mais informações, consulte o procedimento de console seguindo essa visão geral.

Sobre timecodes em seus documentos ESAM

Especifique os pontos de inserção em seus documentos XML relacionados ao tempo da saída final, após a 
junção e recorte de entrada. Inicie seu tempo em 00:00:00:00, independentemente de suas configurações 
de timecode. Use o seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF.

Por exemplo, uma tarefa tem as seguintes três entradas: um precedente de cinco minutos, um filme de 
uma hora, e um posterior de cinco minutos. Você pode usar o recorte para recortar apenas os 20 minutos 
finais da entrada de uma hora. Portanto, sua saída com a parte anterior e posterior é de 30 minutos. Se 
você quiser que seu primeiro ponto de inserção apareça três minutos no conteúdo principal, especifique-o 
em oito minutos — três minutos após o pré-lançamento de cinco minutos.

Para incluir documentos XML ESAM em suas configurações de tarefa (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create new job.
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em

Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o 
AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

4. No painel Job (Tarefa) à esquerda, na seção Job settings (Configurações de tarefa), escolha Settings 
(Configurações).

5. Na seção Ad signaling (Sinalização de anúncio), habilite Event signaling and messaging (ESAM) 
(Sinalização e mensagens de eventos (ESAM)).

6. Para Signal processing notification XML (XML de notificação de processamento de sinal), insira 
seu documento XML de sinalização ESAM como texto. Para ver um exemplo, consulte Exemplo de 
notificação de processamento de sinal XML do ESAM (p. 153).

Note

Por padrão, MediaConvert adiciona uma pré-rolagem de quatro segundos à carga útil do 
ESAM. Isso pode resultar na MediaConvert colocação da mensagem SCTE-35 um segmento 
antes do que o marcador de sinalização designado no manifesto HLS. Para remover a 
pré-rolagem,responseSignalPreroll defina como zero. Essa configuração é filha de
EsamSettings.
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7. Opcionalmente, se você deseja incluir informações sobre seus marcadores SCTE-35 nos seus 
manifestos HLS, para Manifest confirm condition notification XML (XML de confirmação de notificação 
de condição de manifesto), insira seu documento XML condicional de manifesto ESAM como texto. 
MediaConvert não inclui informações sobre seus marcadores SCTE-35 em seus manifestos DASH.

Para inserir marcadores SCTE-35 no fluxo de transporte, bem como no manifesto, defina 
odataPassThrough atributo em seu documento MCC como"true". Se você não quiser marcadores 
no fluxo de transporte, remova osdataPassThrough atributos.

Para ver um exemplo, consulte Exemplo de notificação de confirmação de condição do manifesto XML 
do ESAM (p. 154).

8. Para cada saída MPEG2-TS onde você quer os marcadores SCTE-35, habilite os marcadores:

a. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Output groups (Grupos de saída), File group (Grupo de 
arquivo), escolha a saída.

b. Confirme se é uma saída MPEG2-TS. Na seção Output settings (Configurações de saída), 
verifique se Container (Contêiner) está definido como MPEG-2 Transport Stream (Fluxo de 
transporte MPEG-2).

c. Escolha Container settings (Configurações de contêiner) e role para baixo para encontrar a seção
PID controls (Controles PID).

d. Para ESAM SCTE-35 escolha Enabled (Habilitado).
e. Para SCTE-35 source (Fonte SCTE-35), mantenha o padrão None (Nenhum).

9. Execute esta etapa somente para qualquer grupo de saída Apple HLS em seu trabalho.

Se você quiser condicionar seu manifesto HLS aos seus pontos de inserção ESAM, siga o 
procedimento em Incluindo informações do SCTE-35 em seu manifesto HLS (p. 155). Caso 
contrário, siga estas etapas para confirmar que as seguintes configurações ainda estão em seu estado 
padrão:

a. Certifique-se de que Manifest confirm condition notification XML (XML de notificação de condição 
de confirmação de manifesto), discutido em uma etapa anterior deste procedimento, esteja vazio.

b. Para cada grupo de saída Apple HLS em sua tarefa, confirme se você manteve Ad Markers 
(Marcadores de anúncios) desmarcados.

i. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), escolha Apple HLS.
ii. Na seção Apple HLS group settings (Configurações do grupo Apple HLS), escolha Advanced 

(Avançado).
iii. Na seção Ad markers (Marcadores de anúncios), desmarque as caixas de seleção Elemental

e SCTE-35 enhanced.
c. Para cada saída em seus grupos de saída Apple HLS, confirme se SCTE-35 source (Origem de 

SCTE-35) está definido como None:

i. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), Apple HLS, escolha 
uma saída.

ii. Na seção Output settings (Configurações de saída), escolha Transport stream settings 
(Configurações de fluxo de transporte).

iii. Para SCTE-35 source (Origem SCTE-35), escolha None (nenhum).

Para incluir documentos ESAM XML em suas configurações de tarefa (API, SDK, AWS CLI)

1. Inclua a esampropriedade e seus filhos na raiz das configurações da tarefa em sua especificação de 
tarefa JSON. Essas propriedades são mostradas no exemplo a seguir.

a. Inclua sua especificação de XML de processamento de sinal ESAM como uma string na 
configuração sccXml.
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b. Opcionalmente, inclua um documento XML de notificação de condição de confirmação de 
manifesto como string na configuração mccXml:

  "esam": { 
    "responseSignalPreroll": 4000, 
    "signalProcessingNotification": { 
      "sccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
\n<SignalProcessingNotification ..." 
    }, 
    "manifestConfirmConditionNotification": { 
      "mccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"yes\"?>
\n<ns2:ManifestConfirmConditionNotification ... "  
    }

2. Para cada saída M2TS (MPEG2 Transport Stream) em sua tarefa, defina sua especificação de 
tarefa JSON, conforme mostrado no exemplo a seguir. Inclua a propriedade scte35Esam. Defina
scte35Source para NONE.

  "outputs": [ 
        { 
          "extension": "m2ts", 
          "containerSettings": { 
            "container": "M2TS", 
            "m2tsSettings": { 
              ... 

               "scte35Esam": { 
                "scte35EsamPid": 508 
              },
              ... 
               "scte35Source": "NONE"
            }

3. Se quiser condicionar seus manifestos HLS a informações SCTE-35, para cada grupo de saída Apple 
HLS na tarefa, inclua o seguinte. Essas configurações são mostradas no exemplo no final desta etapa:

• Defina scte35Source para PASSTHROUGH.
• Inclua adMarkers e liste um ou ambos ELEMENTAL_SCTE35 ou ELEMENTAL em uma matriz.

Para exemplos de manifestos criados com cada configuração selecionada, consulte Exemplo de 
manifesto: marcadores de anúncios elementares (p. 156) e Exemplo de manifesto: marcadores de 
anúncios aprimorados com SCTE-35 (p. 157).

Se você não quiser condicionar os manifestos HLS a informações SCTE-35, mantenha a configuração 
padrão NONE para scte35Source e não inclua adMarkers:

  "outputGroups": [ 
    { 
      "customName": "apple_hls", 
      "outputGroupSettings": { 
        "type": "HLS_GROUP_SETTINGS", 
        "hlsGroupSettings": { 
           "adMarkers": [ 
            "ELEMENTAL_SCTE35" 
          ],
          ... 

        } 
      }, 
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      "outputs": [ 
        { 
          "extension": "m3u8", 
          "nameModifier": "high", 
          "outputSettings": { 
            "hlsSettings": { 
              ... 
            } 
          }, 
          "containerSettings": { 
            "container": "M3U8", 
            "m3u8Settings": { 
              ... 
               "scte35Source": "PASSTHROUGH"
            }

4. Envie sua tarefa normalmente.

Para obter informações sobre o envio programático de MediaConvert trabalhos do AWS Elemental, 
consulte Introdução ao AWS Elemental MediaConvert usandoAWS os SDKs ouAWS CLI e Introdução 
ao AWS Elemental MediaConvert usando a API.

Exemplo de notificação de processamento de sinal 
XML do ESAM
Esse bloco de ESAM XML gera duas pausas de anúncios de 30 segundos, uma aos 10 segundos e a 
outra aos 75 segundos.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SignalProcessingNotification xmlns="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:signal:1" 
 xmlns:sig="urn:cablelabs:md:xsd:signaling:3.0" 
 xmlns:common="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:common:1" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"> 

    <common:BatchInfo batchId="1"> 
      <common:Source xsi:type="content:MovieType" /> 
    </common:BatchInfo> 

    <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1" 
 signalPointID="10.00" action="create"> 
      <sig:NPTPoint nptPoint="10.00"/> 
      <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06"> 
        <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="52" upidType="9" 
 upid="1" duration="PT30S" segmentNumber="1" segmentsExpected="1"/> 
      </sig:SCTE35PointDescriptor> 
    </ResponseSignal> 
    <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="1" startOffset="PT10S" duration="PT30S"/> 

    <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2" 
 signalPointID="40.00" action="create"> 
      <sig:NPTPoint nptPoint="40.00" /> 
      <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06"> 
        <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="53" upidType="9" 
 upid="2"/> 
      </sig:SCTE35PointDescriptor> 
    </ResponseSignal> 

    <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3" 
 signalPointID="75.00" action="create"> 
      <sig:NPTPoint nptPoint="75.00"/> 
      <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06"> 
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        <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="52" upidType="9" 
 upid="3" duration="PT30S" segmentNumber="2" segmentsExpected="1"/> 
      </sig:SCTE35PointDescriptor> 
    </ResponseSignal> 
    <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="3" startOffset="PT75S" duration="PT30S"/> 
     
    <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4" 
 signalPointID="105.00" action="create"> 
      <sig:NPTPoint nptPoint="105.00" /> 
      <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06"> 
        <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="53" upidType="9" 
 upid="4"/> 
      </sig:SCTE35PointDescriptor> 
    </ResponseSignal>

</SignalProcessingNotification>

Exemplo de notificação de confirmação de condição 
do manifesto XML do ESAM
Este documento XML da condição de confirmação de manifesto (MCC) do ESAM gera tags de sinalização 
de manifesto HLS para dois intervalos de anúncios de 30 segundos. O primeiro começa aos 10 segundos; 
o segundo começa aos 75 segundos. Essas tags de manifesto de dicas também contêm dados que podem 
ser usados por um cliente posterior para substituição e inserção de anúncios. As saídas geradas com 
esse documento MCC contêm uma mensagem SCTE-35 incorporada ao arquivo de fluxo de transporte no 
primeiro anúncio, mas não no segundo.

Anote odataPassThrough atributo no primeiro anúncio. Quando esse atributo está presente e 
definido como"true", MediaConvert insere marcadores SCTE-35 no fluxo de transporte, bem como 
no manifesto. Para qualquer quebra de anúncio que você queira marcar somente no manifesto, omita 
odataPassThrough atributo.

MediaConvert suporta condicionamento de manifestos com ESAM somente em pacotes HLS.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns2:ManifestConfirmConditionNotification xmlns:ns2="http://www.cablelabs.com/namespaces/
metadata/xsd/confirmation/2" xmlns="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/
core/2" xmlns:ns3="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/signaling/2"> 
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1" 
 duration="PT30S" dataPassThrough="true">  
  <ns2:SegmentModify> 
      <ns2:FirstSegment> 
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE, 
 PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA" /> 
      </ns2:FirstSegment> 
      <ns2:SpanSegment> 
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4, 
 SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA" 
 adapt="true" /> 
      </ns2:SpanSegment> 
      <ns2:LastSegment> 
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after" adapt="true" /
> 
      </ns2:LastSegment> 
    </ns2:SegmentModify> 
 </ns2:ManifestResponse> 
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2"></
ns2:ManifestResponse> 
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3" 
 duration="PT30S">   
  <ns2:SegmentModify> 
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      <ns2:FirstSegment> 
        <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE, PAID=amazon.com/
TEST2014020500000347,Acds=BA" /> 
      </ns2:FirstSegment> 
      <ns2:SpanSegment> 
        <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4, 
 SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA" 
 adapt="true" /> 
      </ns2:SpanSegment> 
      <ns2:LastSegment> 
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after" adapt="true" /
> 
      </ns2:LastSegment> 
    </ns2:SegmentModify> 
 </ns2:ManifestResponse> 
 <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4"></
ns2:ManifestResponse>
</ns2:ManifestConfirmConditionNotification>

Incluindo informações do SCTE-35 em seu 
manifesto HLS

Para saídas em um pacote HLS, você pode fazer com que o serviço inclua informações no manifesto HLS 
sobre os marcadores SCTE-35 que estão em cada uma das saídas.

Para incluir informações SCTE-35 no seu manifesto HLS (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create new job.
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, seguindo o procedimento em

Passando pelos marcadores SCTE-35 a partir de sua entrada (p. 149) ou Especificando marcadores 
SCTE-35 usando ESAM XML (p. 150).

4. Habilite marcadores de anúncios em cada um dos grupos de saída Apple HLS.

a. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), escolha Apple HLS.
b. Na seção Apple HLS group settings (Configurações do grupo Apple HLS), escolha Advanced 

(Avançado).
c. Escolha Container settings (Configurações de contêiner) e role para baixo para encontrar a seção

PID controls (Controles PID).
d. Na seção Ad markers (Marcadores de anúncios), escolha uma das opções ou as duas Elemental

e SCTE-35 enhanced.

Para exemplos de manifestos criados com cada configuração selecionada, consulte Exemplo de 
manifesto: marcadores de anúncios elementares (p. 156) e Exemplo de manifesto: marcadores 
de anúncios aprimorados com SCTE-35 (p. 157).

5. Se a origem do seus marcadores de anúncio for um documento ESAM, defina essas configurações 
adicionais:

a. Certifique-se de que inseriu XML para Manifest confirm condition notification XML (XML de 
notificação de condição de confirmação de manifesto) durante o procedimento em Especificando 
marcadores SCTE-35 usando ESAM XML (p. 150).

Quando você quiser marcadores SCTE-35 no fluxo de transporte de saída, bem como no 
manifesto, usedataPassThrough os atributos definidos como"true". Quando você não quiser 
marcadores no fluxo de transporte, não incluadataPassThrough atributos.
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b. Para cada saída em cada um dos grupos de saída Apple HLS, defina SCTE-35 source (Origem 
de SCTE-35) como Passthrough (Passagem).

i. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), Apple HLS, escolha 
uma saída.

ii. Na seção Output settings (Configurações de saída), escolha Transport stream settings 
(Configurações de fluxo de transporte).

iii. Para SCTE-35 source (Origem SCTE-35), escolha Passthrough (Passagem).

Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios 
elementares
Para gerar o seguinte exemplo de manifesto, escolha Apple HLS group settings (Configurações de grupo 
Apple HLS), Advanced (Avançado), Ad markers (Marcadores de anúncios), Elemental:

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:2.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:14.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:26.000/30
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:9.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:21.000/30
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts

156



MediaConvert Guia do usuário
Exemplo de manifesto: marcadores de 
anúncios aprimorados com SCTE-35

#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST

Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios 
aprimorados com SCTE-35
Para gerar o seguinte exemplo de manifesto, escolha Apple HLS group settings (Configurações de grupo 
Apple HLS), Advanced (Avançado), Ad markers (Marcadores de anúncios), SCTE-35 enhanced:

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=2.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=14.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=26.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+ADbugAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA1AAA3v5+Q
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
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file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=9.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=21.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AJAyEAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA1AABStd4A
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST

anulação de disponibilidade de anúncio
Você pode habilitar o esvaziamento de disponibilidade de anúncios para remover conteúdo de vídeo, 
remover quaisquer legendas e silenciar o áudio durante as partes da saída que estão marcadas como 
disponíveis para anúncios (disponibilidades de anúncios).

Você configura marcadores SCTE-35 em cada saída individualmente, mas habilita ou desabilita o 
esvaziamento de disponibilidade de anúncios para cada saída na tarefa. Para usar esvaziamento de 
disponibilidade de anúncios, você deve configurar os marcadores SCTE-35 e habilitar o esvaziamento de 
disponibilidade de anúncios, conforme o procedimento a seguir.

Para habilitar o esvaziamento de disponibilidade de anúncios (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create new job.
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, seguindo o procedimento em

Passando pelos marcadores SCTE-35 a partir de sua entrada (p. 149) ou Especificando marcadores 
SCTE-35 usando ESAM XML (p. 150).

4. No painel de navegação esquerdo, em Job settings, escolha Settings.
5. Em Global processors, habilite Ad avail blanking.
6. Opcionalmente, em Imagem em branco, forneça um URI para um arquivo de entrada de imagem 

armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP (S). Para entradas do Amazon S3, você pode 
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especificar o URI diretamente ou escolher Procurar para selecionar entre seus buckets do Amazon 
S3. Para entradas HTTP (S), forneça o URL para seu arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais 
informações, consulte Requisitos de entrada HTTP (p. 4).

Se você especificar uma imagem aqui, o serviço a inserirá em todos os quadros de vídeo dentro da 
disponibilidade do anúncio. Se você não especificar uma imagem, o serviço usará um painel preto em 
vez disso.

As imagens de esvaziamento devem ser arquivos .png ou .bmp do mesmo tamanho ou menores, em 
pixels, que a resolução de vídeo da saída.
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Usando insertor de imagem 
(sobreposição gráfica) no AWS 
Elemental MediaConvert

Com o recurso de inserção de imagem (sobreposição gráfica), você pode inserir uma imagem estática 
ou um gráfico em movimento em um horário especificado. Você também pode exibi-lo como uma 
sobreposição no vídeo subjacente por um período especificado. Esse recurso inclui capacidade 
aparecimento e desparecimento gradual, bem como opacidade ajustável.

Você pode configurar uma saída com várias sobreposições. Cada sobreposição é independente das 
outras. Por exemplo, você pode colocar um logotipo em movimento no quadro do vídeo durante o 
vídeo e incluir um indicador HDR de imagem estática somente para partes do arquivo que são HDR. 
Cada sobreposição tem suas próprias configurações de opacidade, tempos de desvanecimento e 
desvanecimento, posição no quadro e duração do vídeo. Você pode configurar sobreposições para 
aparecerem no vídeo subjacente ao mesmo tempo ou para que se sobreponham umas às outras.

Tópicos
• Sobreposições gráficas estáticas no AWS Elemental MediaConvert (p. 160)
• Insertor de imagem em movimento (sobreposição gráfica) no AWS Elemental MediaConvert (p. 165)

Sobreposições gráficas estáticas no AWS 
Elemental MediaConvert

Os tópicos a seguir mostram como configurar sobreposições de gráficos estáticos. Para começar, decida 
onde em seu trabalho a sobreposição deve ser especificada. Essa opção afeta como a sobreposição será 
exibida em saídas.

Tópicos
• Escolhendo entre sobreposição de entrada e sobreposição de saída (p. 160)
• Colocando sua sobreposição gráfica estática (p. 161)
• Requisitos para o arquivo de sobreposição (p. 162)
• Configurando sobreposições gráficas estáticas nas saídas (p. 163)
• Configurando sobreposições gráficas estáticas nas entradas (p. 164)
• Dimensionando sua sobreposição para dimensionamento (p. 164)
• Sobre a especificação da camada de sobreposição (p. 165)

Escolhendo entre sobreposição de entrada e 
sobreposição de saída
Você pode adicionar sobreposições de imagem para suas entradas, saídas, ou ambas. O local de 
especificação de sua sobreposição gráfica afeta o local em que as sobreposições aparecem nos ativos 
transcodificados.
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O diagrama a seguir mostra como sobreposições de entrada e saída aparecem nos arquivos de vídeo 
que são criados por um trabalho. Sobreposições de entrada aparecem em todas as saídas, mas apenas 
nas partes das saídas que vêm da entrada que possui a sobreposição. Sobreposições de saída aparecem 
durante toda uma saída, mas apenas nas saídas que têm a sobreposição.

Note

Neste diagrama, todas as sobreposições são especificadas para todo o período de entrada ou 
saída. Você pode especificar uma duração de sobreposição mais curta dentro desse período.

Sobreposições de entrada
Escolha a sobreposição de entrada para as seguintes situações:

• Você deseja as mesmas sobreposições em cada saída.
• Você deseja uma sobreposição somente nas partes das suas saídas que correspondem às entradas 

individuais.

Esses exemplos são situações em que você usaria sobreposição de entrada:

• Algumas das suas entradas já têm o logotipo como uma sobreposição e algumas não. Você deseja 
adicionar o logotipo apenas para as entradas que ainda não o tenham.

• Algumas das suas entradas são programação em que você deseja que o logotipo esteja. Outras 
entradas são anúncios ou exibições em branco em que você não deseja que sua sobreposição esteja.

• Seu trabalho tem apenas uma entrada. Sua sobreposição deve aparecer durante toda a duração do 
vídeo e em todas as saídas do trabalho.

Sobreposições de saída
Escolha a sobreposição de saída para as seguintes situações:

• Você quer sobreposições em algumas saídas, mas não em outros.
• Você quer sobreposições diferentes em saídas diferentes.
• Você tem várias entradas, mas você deseja a mesma sobreposição em todas elas.

Esses exemplos são situações em que você usaria sobreposição de saída:

• Você pode configurar uma de suas saídas com alta definição. Você deseja incluir um indicador HD no 
canto do quadro apenas dessa saída.

• Você está juntando vários filmes como entradas separadas para criar uma única maratona de filme com 
único ativo. Você deseja colocar um gráfico em todos eles indicando que eles fazem parte da maior 
maratona.

Colocando sua sobreposição gráfica estática
Se sua sobreposição gráfica estática estiver na entrada ou na saída, configure a hora de início e a
duração. A imagem a seguir mostra como especificar configurações para que uma sobreposição comece 
dois minutos no vídeo e permaneça no vídeo por dois minutos. Nas configurações padrão, a sobreposição 
começa no primeiro quadro da entrada ou saída. A sobreposição permanece no vídeo durante a entrada 
ou saída.
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Horário de início

Forneça o código de tempo do primeiro quadro em que você deseja que a sobreposição apareça. Se você 
configurar sua sobreposição para fade-in, ele começa no horário de início.

Ao fornecer seu horário de início, escolha um dos seguintes cronogramas de acordo com a sobreposição 
que você está usando:

• Para sobreposições de entrada, Start time (Hora de início) é relativa à linha de tempo de entrada. Essa 
linha de tempo é afetada pela configuração Timecode source (Origem do timecode).

• Para sobreposições de saída, Start time (Hora de início) é relativa à linha de tempo de saída. Essa linha 
de tempo é afetada pela configuração Timecode configuration (Configuração de timecode), Source 
(Origem) de todo o trabalho.

Para obter mais informações sobre as linhas de tempo de entrada e saída e as configurações de 
timecode que as afetam, consulte the section called “Como MediaConvert usa cronogramas para montar 
trabalhos” (p. 30).

Tip

Para obter uma configuração mais simples, especifique Start time (Hora de início) a partir de 
00:00:00:00 como o primeiro quadro e defina as duas configurações a seguir como Start at 0 
(Iniciar em 0):

• Timecode configuration (Configuração de timecode), Source (Origem), nas configurações de 
todo o trabalho.

• Timecode source (Origem do timecode), nas configurações do Video selector (Seletor de vídeo)
para cada entrada.

Duração

Especifique a duração em milissegundos da validade de uma sobreposição. Essa duração inclui o tempo 
de fade-in, mas não o tempo de fade-out, como mostra a imagem a seguir.

Requisitos para o arquivo de sobreposição
Configure os arquivos de imagem que você deseja inserir no seu vídeo, da seguinte maneira:
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• File type: use .png ou .tga.
• Aspect ratio: use qualquer proporção; ela não precisa corresponder com a proporção do vídeo 

subjacente.
• Size in pixels: use qualquer tamanho. Se o gráfico sobreposto for maior que o quadro do vídeo de saída, 

o serviço cortará o gráfico na margem do quadro.

Note

Em trabalhos que dimensionam a resolução de vídeo, o dimensionamento de sua sobreposição 
com seu vídeo depende de você especificar a sobreposição gráfica. Para obter mais 
informações, consulte Sobreposição de dimensionamento para dimensionamento (p. 164).

Configurando sobreposições gráficas estáticas nas 
saídas
Como você está configurando uma sobreposição de saída, configure a inserção de imagem em cada saída 
em que você deseja que o serviço sobreponha gráficos em seu vídeo. Para obter informações sobre como 
configurar uma sobreposição que aparece em todas as saídas ou em partes que correspondem a apenas 
uma entrada, consulteEscolhendo entre sobreposição de entrada e sobreposição de saída (p. 160).

Se você não especificar o horário de início e a duração da sobreposição, o serviço coloca a sobreposição 
em toda a saída.

Para configurar uma sobreposição gráfica estática em uma saída

1. Abra o MediaConvert console do AWS Elemental em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Configure seus grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em Configurando 

um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o AWS Elemental 
MediaConvert (p. 40).

3. Para cada saída em que você deseja ter uma sobreposição de gráfico, faça o seguinte:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha a saída 
apropriada.

b. Em Encoding, na guia Video, encontre a seção Preprocessors.
c. Escolha Image inserter. Isso exibe um botão Add image.
d. Para cada sobreposição gráfica que você deseja incluir na saída, escolha Adicionar imagem e 

especifique as configurações de sobreposição.

Para Localização da imagem, especifique um arquivo de entrada armazenado no Amazon 
S3 ou em um servidor HTTP (S). Para entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI 
diretamente ou escolher Procurar para selecionar entre seus buckets do Amazon S3. Para 
entradas HTTP (S), forneça a URL para seu arquivo de entrada. Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de entrada HTTP (p. 4).

Para obter detalhes sobre as configurações de sobreposição gráficas mais complexas de saída, consulte 
os tópicos a seguir:

Sobreposição de dimensionamento para dimensionamento (p. 164)

Sobre a especificação da camada (p. 165)
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Configurando sobreposições gráficas estáticas nas 
entradas
Como você está configurando uma sobreposição de entrada, configure uma inserção de imagem em cada 
entrada onde você quer que o serviço sobreponha os gráficos em seu vídeo. As sobreposições que você 
especificar aparecerão em cada saída. Para obter informações sobre como configurar uma sobreposição 
que aparece somente em saídas específicas, consulte Escolhendo entre sobreposição de entrada e 
sobreposição de saída (p. 160).

Quando não especifica a hora e a duração de início da sobreposição, o serviço coloca a sobreposição em 
toda a parte da saída que corresponde à entrada.

Para configurar uma sobreposição gráfica estática em uma saída

1. Abra o MediaConvert console do AWS Elemental em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Especifique seus arquivos de entrada, conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS 

Elemental MediaConvert (p. 9).
3. Para cada entrada em que você deseja ter uma sobreposição de gráfico, faça o seguinte:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Entradas, escolha a entrada apropriada.
b. Na seção Inseridor de imagem à direita do painel Job, escolha Adicionar imagem e especifique as 

configurações de sobreposição.

Para Localização da imagem, especifique um arquivo de entrada armazenado no Amazon 
S3 ou em um servidor HTTP (S). Para entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI 
diretamente ou escolher Procurar para selecionar entre seus buckets do Amazon S3. Para 
entradas HTTP (S), forneça a URL para seu arquivo de entrada. Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de entrada HTTP (p. 4).

Para obter detalhes sobre as configurações de sobreposição gráficas mais complexas de entrada, consulte 
os tópicos a seguir:

Sobreposição de dimensionamento para dimensionamento (p. 164)

Sobre a especificação da camada (p. 165)

Dimensionando sua sobreposição para 
dimensionamento
Em trabalhos que dimensionam a resolução de vídeo, o dimensionamento de sua sobreposição com seu 
vídeo depende de você especificar a sobreposição gráfica. As sobreposições gráficas em movimento e as 
sobreposições de entrada são dimensionadas com o vídeo; as sobreposições de saída não.

Por exemplo, suponha que o vídeo de entrada para seu trabalho seja de 1080 x 1920 e você especifique 
três saídas em 720 x 1280, 480 x 640 e 360 x 480. Seu logotipo quadrado teria 10% da largura de suas 
molduras e suas imagens de sobreposição teriam as seguintes resoluções:

• Para uma sobreposição de gráfico em movimento ou uma sobreposição gráfica de entrada, forneça uma 
imagem que seja 108 x 108. O serviço dimensiona adequadamente cada sobreposição em cada saída.

• Para uma sobreposição de gráfico de saída em sua saída 720 x 1280, forneça uma imagem que seja 72 
x 72.

• Para uma sobreposição de gráfico de saída em sua saída 480 x 640, forneça uma imagem que seja 48 x 
48.
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• Para uma sobreposição de gráfico de saída em sua saída 360 x 480, forneça uma imagem que seja 36 x 
36.

Sobre a especificação da camada de sobreposição
A configuração da Camada especifica como sobreposições gráficas sobrepostas aparecem no vídeo. O 
serviço sobrepõe gráficos com valores mais altos para Layer em cima das sobreposições com valores 
mais baixos para Layer. Cada sobreposição deve ter um valor único de Camada; você não pode atribuir o 
mesmo número de camadas a mais de uma sobreposição.

A ilustração a seguir mostra como o valor da Camada afeta como uma sobreposição gráfica aparece em 
relação a outras sobreposições. O triângulo tem o maior valor da Camada e aparece na parte superior, 
obscurecendo o quadro do vídeo e todas as sobreposições gráficas com valores mais baixos de Camada.

Para especificar um valor para a configuração da Camada

1. Configure sua sobreposição gráfica conforme descrito em Sobreposição gráfica estática (p. 160).
2. Para Layer (Camada), insira um número inteiro de 0 a 99.

Note

Você pode usar cada número apenas uma vez. Cada sobreposição gráfica deve ter sua 
própria camada.

Insertor de imagem em movimento (sobreposição 
gráfica) no AWS Elemental MediaConvert

Neste guia, você aprenderá a configurar sobreposições gráficas em movimento com o AWS Elemental 
MediaConvert. Sobreposições gráficas em movimento são exibidas em todas as saídas.

Na configuração padrão para Hora de início, a sobreposição começa no primeiro quadro de cada saída. Na 
configuração padrão para Reprodução, a sobreposição permanece no vídeo durante a duração do gráfico 
em movimento (reproduzida uma vez). No entanto, você pode alterar a configuração padrão especificando 
uma hora de início da sobreposição ou definindo a reprodução como repetida. Este guia mostra como fazer 
isso.

Especifique a hora de início e a reprodução da 
sobreposição gráfica em movimento
Você pode especificar a hora de início e as configurações de reprodução da sobreposição de gráficos em 
movimento em vez de usar a configuração padrão. As informações a seguir mostram como especificar a 
hora de início da sobreposição para um vídeo e repeti-la continuamente (loop).
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Na imagem a seguir, a configuração de sobreposição gráfica em movimento dura três minutos. A 
reprodução do gráfico em movimento está configurada para se repetir até o final da saída.

Configurações de hora de início para sobreposições de movimento

Forneça o timecode para o primeiro quadro em que você deseja que a sobreposição de movimento 
apareça. Esse timecode é relativo à sua linha de tempo de entrada.

Gerenciamento de armazenamento
Para sobreposições de entrada, Start time (Hora de início) é relativa à linha de tempo de entrada. Essa 
linha de tempo é afetada pela configuração Timecode source (Origem do timecode).

Para obter mais informações sobre as linhas de tempo de entrada e saída e as configurações de 
timecode que as afetam, consulte the section called “Como MediaConvert usa cronogramas para montar 
trabalhos” (p. 30). Para trabalhos com várias entradas, MediaConvert coloca a sobreposição de movimento 
em cada entrada, de acordo com o cronograma de entrada dessa entrada. Depois de especificar a hora de 
início uma vez, MediaConvert aplica esse valor a todas as entradas.

Tip

Para simplificar a configuração, especifique a contagem da hora de início a partir de 00:00:00:00 
como o primeiro quadro e defina as duas configurações a seguir como Iniciar em 0:

• Timecode configuration (Configuração de timecode), Source (Origem), nas configurações de 
todo o trabalho.

• Timecode source (Origem do timecode), nas configurações do Video selector (Seletor de vídeo)
para cada entrada.

Configurações de reprodução para sobreposições gráficas em movimento

Para configurações de reprodução em sobreposições de animação, você tem duas opções. Você pode 
configurar sua sobreposição para ser reproduzida uma vez durante a duração do gráfico em movimento 
ou para repetir da hora de início até o final da saída. A duração de um gráfico em movimento .mov é 
incorporado no arquivo .mov que tem um número de quadros e uma taxa de quadros definida.

Quando um gráfico em movimento é um conjunto de imagens.png, determine a duração da sobreposição 
pela quantidade de imagens que você fornece e pela taxa de quadros especificada. A duração em 
segundos é o número de quadros dividido pela taxa de quadros, em quadros por segundo. Por exemplo, 
se a taxa de quadros for de 30 fps e você fornecer 600 imagens, a duração da sobreposição de movimento 
será de 20 segundos.

Para trabalhos com várias entradas, MediaConvert coloca a sobreposição de movimento em cada entrada 
no horário especificado para a hora de início. Dependendo do que você escolher para reprodução, 
MediaConvert reproduz a sobreposição uma vez ou até o final da entrada. Quando você especifica a
reprodução uma vez, MediaConvert aplica esse valor a todas as entradas.

Requisitos para configurar arquivos de sobreposição 
de gráficos em movimento
A tabela a seguir descreve como configurar arquivos de sobreposição de gráficos em movimento.
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Requisito de arquivo gráfico em movimento Descrição

Tipo de arquivo QuickTime (.mov)

• Contêiner: QuickTime
• Codec: QuickTime Animação (RLE)
• Espaço de cores: RGBA

PNG sequencial (.png)

• Certifique-se de que os nomes dos arquivos .png 
terminem em números sequenciais que 
especificam a ordem na qual são reproduzidos. 
Por exemplo, overlay_000.png, overlay_001.png, 
overlay_002.png, e assim por diante.

• Preencha o nome do arquivo inicial com 
zeros suficientes para completar a sequência. 
Por exemplo, se a primeira imagem for 
overlay_0.png, poderá haver somente 10 
imagens na sequência, com a última imagem 
sendo overlay_9.png. No entanto, se a primeira 
imagem for overlay_00.png, pode haver 100 
imagens na sequência.

• Certifique-se de que o número de imagens na 
série corresponda à taxa de quadros e à duração 
de sobreposição pretendida. Por exemplo, se 
quiser uma sobreposição de 30 segundos a 30 
fps, você deverá ter 900 imagens .png.

• Requer um canal alfa.

Taxa de quadros QuickTime (.mov)

• Use qualquer taxa de quadros. A taxa de 
quadros que você usa não precisa corresponder 
à taxa de quadros do vídeo subjacente.

PNG sequencial (.png)

• Use qualquer taxa de quadros. A taxa de 
quadros que você usa não precisa corresponder 
à taxa de quadros do vídeo subjacente.

• Especifique a taxa de quadros ao configurar a 
sobreposição.

Proporção da imagem Use qualquer proporção. Ela não precisa 
corresponder à proporção do vídeo subjacente.

Tamanho em pixels Use qualquer tamanho. MediaConvert dimensiona 
o gráfico em movimento com qualquer saída que 
tenha escala de vídeo.
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Configurando sobreposições gráficas em movimento
As sobreposições gráficas em movimento se aplicam a todas as saídas do trabalho. Portanto, configure-os 
como um processador nas configurações que se aplicam a todo o trabalho.

Você pode configurar sobreposições gráficas estáticas que são exibidas apenas em saídas individuais. 
Para obter mais informações, consulte Escolhendo entre sobreposição de entrada e sobreposição de 
saída (p. 160).

Para configurar uma sobreposição gráfica em movimento

1. Abra o MediaConvert console do AWS Elemental em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Configure seu trabalho, conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 

MediaConvert (p. 9).
3. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha

Configurações.
4. Na seção Processadores globais à direita do painel Job, ative o Insertor de imagem em movimento.
5. Para Input (Entrada), especifique o nome do arquivo de gráfico de movimento. Se você estiver usando 

uma série de arquivos .png, forneça o nome do arquivo da primeira imagem.
6. Especifique os valores para os outros campos. Para obter mais informações sobre esses campos, 

escolha o link Informações no console ao lado de Insertor de imagem em movimento.
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Usando o AWS Elemental 
MediaConvert para criar saídas 
apenas com áudio

Você pode usar o AWS Elemental MediaConvert para criar saídas que contenham somente áudio, sem 
vídeo. Com saídas somente de áudio, MediaConvert suporta um número mais limitado de combinações de 
codec e contêiner para arquivos de entrada e saída.

Note

As restrições e os procedimentos deste capítulo se aplicam a saídas que não têm vídeo no 
contêiner. Essa transmissão inclui o seguinte:

• Saídas em grupos de saída em File (Arquivo) que não incluem vídeo
• Streaming em grupos de saída em HLS que contêm apenas saídas de áudio
• Grupos de saída DASH de streaming que contêm somente saídas de áudio

Quando você configura pacotes de saída de streaming que contêm áudio, vídeo e legendas, 
são criadas saídas separadas para cada elemento dentro do pacote de saída. Essas são saídas 
não apenas de áudio conforme descrito neste capítulo. Para obter mais informações sobre 
a configuração de saídas de streaming, consulte Criação de saídas em grupos de saída de 
streaming ABR (p. 16).

Tópicos
• Configurando saídas somente de áudio (p. 169)
• Codecs e contêineres compatíveis para as saídas somente de áudio (p. 171)
• Limitações de recursos (p. 172)

Configurando saídas somente de áudio
Você pode configurar uma saída apenas de áudio da mesma maneira que configura uma saída que 
contém vídeo, exceto pelo fato de que não inclui vídeo ou legendas.

MediaConvert gera os seguintes arquivos para as saídas somente de áudio:

• Grupos de saída de arquivos: um arquivo separado somente de áudio para cada saída.
• Grupos de saída HLS: uma única representação na pilha ABR para cada saída.
• Grupos de saída ISO do DASH: uma única representação na pilha ABR para cada saída.

Note

Para saídas de streaming de AAC, o segmento inicial tem maior duração em comparação aos 
demais. Isso ocorre porque, com o AAC, o segmento inicial deve conter amostras silenciosas do 
pré-rolo do AAC antes da parte audível do segmento. MediaConvert contabiliza essas amostras 
extras nos registros de data e hora, portanto, o áudio é reproduzido corretamente.
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Para criar uma saída apenas de áudio (console)

1. Para confirmar que MediaConvert suporta seus arquivos de entrada, consulte a tabela de entrada 
emCodecs e contêineres compatíveis para as saídas somente de áudio (p. 171).

2. Configure a tarefa conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 9), mas com as seguintes diferenças:

• Remova a guia Vídeo na seção Encoding settings (Configurações de codificação) da sua saída.
• Escolha um codec de áudio e um contêiner de saída compatíveis na tabela de saídas em Codecs e 

contêineres compatíveis para as saídas somente de áudio (p. 171).
• Inclua apenas um grupo de parâmetros de áudio por saída. Ou seja, não escolha Add audio 

(Adicionar áudio) para criar uma guia Audio 2 em Encoding setting (Configurações de codificação).
3. Se suas saídas estão em um grupo de saída HLS, escolha um contêiner para a saída apenas de 

áudio.

Em Output settings (Configurações de saída), na seção Audio, para Container for audio-only output 
(Contêiner para saída apenas de áudio), escolha MPEG-2 Transport Stream (Stream de transporte de 
MPEG-2) para criar um arquivo em um contêiner de MPEG2-TS. Mantenha o valor padrão Automatic 
(Automático) para criar um arquivo somente de áudio bruto, sem contêiner.

Para criar uma saída somente de áudio (API, SDK eAWS CLI)

1. Para confirmar que MediaConvert suporta seus arquivos de entrada, consulte a tabela de entrada 
emCodecs e contêineres compatíveis para as saídas somente de áudio (p. 171).

2. Configure sua especificação de tarefa JSON Edite o arquivo JSON manualmente ou use o console 
para gerá-lo da seguinte forma:

a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).

A especificação de tarefa JSON para tarefas apenas de áudio difere das tarefas padrão da seguinte 
forma:

• Exclua cada instância do VideoDescription e seus filhos na parte do Outputs da sua tarefa 
JSON.

• Para cada saída, inclua apenas um grupo de filhos das configurações de áudio no
AudioDescriptions.

• Para saídas somente de áudio em um grupo de saída HLS, especifique um contêiner para a 
saída somente de áudio. Em Outputs, OutputSettings, HlsSettings, inclua a propriedade
HlsAudioOnlyContainer. Defina-a como M2TS, para criar um arquivo em um contêiner de 
MPEG2-TS. Defina-a comoAUTOMATIC, para criar um arquivo bruto somente de áudio, sem 
contêiner. AUTOMATIC é o comportamento padrão.
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Codecs e contêineres compatíveis para as saídas 
somente de áudio

Codecs e contêineres de entrada suportados somente 
para áudio
MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêiner de entrada e codec para saídas somente de 
áudio.

Contêiner Codecs de áudio

Formato de sistemas avançados (ASF, também 
conhecido como WMA, WMV) (.asf, .wma, .wmv)

WMA, WMA2, WMA Pro

FLAC (.fla, .flac) FLAC

MPEG-1 Layer 3 (.mp3) MP3

MPEG-2 TS (.ts, m2ts) MP2, PCM

MPEG-4 (.mp4) AAC

Contêiner de áudio Matroska (.mka) Opus, FLAC

OGA (.oga) Opus, Vorbis, FLAC

QuickTime (.mov) PCM

WAV (.wav) PCM

Codecs e contêineres de saída suportados somente 
para áudio
MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêiner de saída e codec para criar saídas somente 
de áudio.

Contêiner Codecs de áudio

HLS (.ts) AAC, Dolby Digital (AC3)

TRAÇO (.mp4) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3), Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

MPEG-2 TS (.ts, .m2ts) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3), MP2

MPEG-4 (.mp4) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

Raw (nenhum contêiner) AAC, MPEG-1 Camada II (MP2), MPEG-1 Camada 
III (MP3), WAV, AIFF, Dolby Digital (AC3), Dolby 
Digital Plus (EAC3)
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Limitações de recursos
Em qualquer tarefa que contenha saídas somente áudio, não é possível usar estes recursos:

• Atualização do status de progresso da tarefa

Em qualquer saída somente de áudio, não é possível usar estes recursos:

• Legendas
• Sobreposição de gráfico em movimento ou estático (insertador de imagem, insertador de imagem em 

movimento)
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Criação de saídas especiais com o 
AWS Elemental MediaConvert

Tópicos
• Criação de saídas Dolby Vision com o AWS Elemental MediaConvert (p. 173)
• Criação de saídas Dolby Atmos com o AWS Elemental MediaConvert (p. 175)
• Criação de saídas HDR com o AWS Elemental MediaConvert (p. 179)
• Criação de saídas MXF com o AWS Elemental MediaConvert (p. 184)

Criação de saídas Dolby Vision com o AWS 
Elemental MediaConvert

Dolby Visiono vídeo usa uma paleta de cores estendida e uma faixa de contraste com metadados 
dinâmicos por quadro. Com o AWS Elemental MediaConvert, você pode criarDolby Vision saídas do Perfil 
5 ou do Perfil 8.1 a partir de fontes suportadas.

Configurar umDolby Vision trabalho
Use as seguintes etapas para configurar umDolby Vision trabalho. Para mais informações sobre trabalhos, 
consulte Configuração de um trabalho (p. 9).

1. Para seu arquivo ou arquivos de entrada, escolha entre os seguintes:

a. MXFarquivo comDolby Vision metadados entrelaçados em quadros ou um arquivo XML.
b. IMFpackage (IMP) comDolby Vision metadados intercalados em quadros ou um arquivo XML. 

Além disso, especifique um arquivocomposition playlist (CPL) para sua entrada. Se vocêCPL for 
de um incompletoIMP, escolha IMPs suplementares para especificar a localização de seusIMP 
suplementares.

c. Apple ProRes QuickTime MOVcom um arquivo XML de metadados deDolby Vision estúdio.
d. Qualquer entrada com um espaço de coresHDR10 YUV.

2. Para cada saída com a qual você deseja processarDolby Vision, faça o seguinte:

• Certifique-se de que suas configurações de saída estejam em conformidade com as limitações 
listadas em Dolby Visionsuporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de 
tarefas (p. 174).

• Ative o pré-processador Dolby Vision.
• Especifique um perfil Dolby Vision a partir de uma das seguintes opções:

• Perfil 5: incluiDolby Vision metadados entrelaçados em quadros em sua saída.
• Perfil 8.1: inclui metadados eDolby VisionHDR10 metadados entrelaçados com quadros em sua 

saída.
3. Escolha uma fila sob demanda. Sua fila padrão é sob demanda.
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Dolby Visionsuporte ao formato de entrada e 
requisitos de configuração de tarefas
As tabelas nesta seção descrevem o suporte ao formatoDolby Vision de entrada e os requisitos de 
definição de tarefas para implementação com o AWS Elemental MediaConvert.

A tabela a seguir descreve os requisitos de formato de entrada para as saídas doDolby Vision Perfil 5 ou 
do Perfil 8.1.

Perfil do Dolby 
Vision

Entradas suportadas comDolby Vision 
metadados

Entradas suportadas semDolby Vision 
metadados

Perfil 5 IMF, MXF

• Codec de vídeo: JPEG 2000
• Dolby VisionMetadados de entrada: 

arquivo XML ou intercalado por 
quadros

QuickTime(.mov)

• Codec de vídeo:Apple ProRes
• Dolby VisionMetadados de entrada: 

arquivo XML

HDR10

• Codec de vídeo: qualquer um capaz 
de transportarHDR10

• Espaço de cores: YUV

Perfil 8.1 IMF, MXF

• Codec de vídeo: JPEG 2000
• Dolby Visionmetadados: arquivo XML 

ou intercalado por quadros

QuickTime(.mov)

• Codec de vídeo:Apple ProRes
• Dolby VisionMetadados de entrada: 

arquivo XML

Nenhum

A tabela a seguir descreve as limitações dos recursos e os requisitos de trabalho paraDolby Vision as 
saídas.

Recurso Requisito de configuração de Job

Dolby VisionSaída do perfil 8.1 Máximo de uma entrada de vídeo

Máximo de um clipe de entrada

Tipo de fila Fila sob demanda

Taxa de quadros de entrada Todas as entradas devem ter a mesma taxa de 
quadros. A conversão da taxa de quadros não é 
suportada.

Taxa de quadros de saída Siga a fonte (configuração padrão)
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Recurso Requisito de configuração de Job

Insertor de imagem Desativado (configuração padrão)

Insertor de imagem em movimento Desativado (configuração padrão)

Codec de saída de vídeo HEVC (H.265)

Metadados de cor de saída Inserir (configuração padrão)

Responda ao AFD Nenhum (configuração padrão)

Resolução de saída de vídeo (w x h) Largura máxima: 4096

Altura máxima: 4096

Perfil de codec de vídeo de saída Main10/Main ou Main10/High

Pré-processador corretor de cores Desativado (configuração padrão)

Pré-processador de gravação Timecode Desativado (configuração padrão)

Pré-processador redutor de ruído Desativado (configuração padrão)

Legendas de saída Tipo de destino Não há suporte para legendas gravadas.

Criação de saídas Dolby Atmos com o AWS 
Elemental MediaConvert

O Dolby Atmos oferece uma experiência de áudio envolvente em cinemas e home theatros. Com os 
arquivos de entrada de áudio corretos, você pode usar o AWS Elemental MediaConvert para criar saídas 
Dolby Atmos. Você pode criar saídas de streaming que os espectadores finais possam experimentar em 
seus home theaters ou saídas de arquivo que você pode usar em seus fluxos de trabalho profissionais.

O AWS Elemental MediaConvert pode criar saídas Dolby Digital Plus com Atmos codificando conteúdo 
de áudio imersivo baseado em canais que você fornece como canais mono PCM 9.1.6, 7.1.4 ou 5.1.4, ou 
passando pelo Dolby Digital Plus já codificado com conteúdo Atmos.

Tópicos
• Usando o Dolby Atmos passthrough com o AWS Elemental MediaConvert (p. 175)
• Usando a codificação Dolby Atmos com o AWS Elemental MediaConvert (p. 176)

Usando o Dolby Atmos passthrough com o AWS 
Elemental MediaConvert
O AWS Elemental MediaConvert pode criar Dolby Digital Plus com saídas Atmos codificando áudio nos 
canais mono PCM 9.1.6, 7.1.4 ou 5.1.4, ou passando pelo Dolby Digital Plus já codificado com conteúdo 
Atmos.

Você configura seu trabalho para passar pelo conteúdo Dolby Digital Plus com Atmos da mesma forma 
que passa pelo conteúdo Dolby Digital e Dolby Digital Plus.

Como configurar um trabalho para Dolby Atmos, passando pelo conteúdo de áudio concluído

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
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2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure o áudio e o vídeo de entrada, conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS 

Elemental MediaConvert (p. 9).
4. Configure seus grupos de saída, saídas e seletores de saída de vídeo conforme descrito em

Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o 
AWS Elemental MediaConvert (p. 40). Escolha contêineres compatíveis, conforme listado em Codecs 
e contêineres de saída compatíveis (p. 206).

5. Crie seletores de saída de áudio conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

Configure-os da seguinte forma:

a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha uma saída que inclua áudio.
b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Audio 1 (Áudio 1).
c. Para Codec de áudio, escolha Passthrough.

Restrições de recursos do Dolby Atmos Passthrough
Observe as seguintes restrições na MediaConvert implementação do AWS Elemental da passagem Dolby 
Atmos:

• Codec de saída: você pode criar saídas de áudio Dolby Atmos codificadas somente com o codec Dolby 
Digital Plus (EAC3).

• Contêineres de saída: Para saídas de arquivos, você pode criar áudio Dolby Atmos em apenas um 
dos contêineres de vídeo compatíveis com Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream 
ouQuickTime.

Usando a codificação Dolby Atmos com o AWS 
Elemental MediaConvert
O AWS Elemental MediaConvert pode codificar Dolby Digital Plus com áudio imersivo baseado em canais 
Atmos, arquivos WAV de transmissão do modelo de definição de áudio ou arquivo mestre Dolby Atmos.

Note

Compreender o Dolby Atmos é um pré-requisito necessário para usar esse recurso. Seus canais 
de entrada de áudio já devem estar configurados de acordo com o padrão Dolby Atmos que 
você está usando como entrada. Para obter mais informações sobre o Dolby Atmos, consulte a 
documentação online do Dolby.

Restrições de recursos para codificação Dolby Atmos
Observe as seguintes restrições na MediaConvert implementação da codificação Dolby Atmos:

• Imersivo baseado em canal de entrada (CBI): MediaConvert suporta conteúdo imersivo baseado em 
canal (CBI).

• Arquivo mestre Dolby Atmos de entrada (DAMF): MediaConvert suporta arquivo mestre Dolby Atmos 
(DAMF). Esta é uma coleção de 3 arquivos com as extensões .atmos, .atmos.metadata e .atmos.audio

• Entrada Immersive Audio Bitstream (IAB): MediaConvert suporta bistream de áudio imersivo (IAB).
• Modelo de definição de áudio de entrada Formato WAV de transmissão (ADM BWF): MediaConvert 

suporta ADM BWF. É um único arquivo WAV de transmissão que contém dados de cabeçalho com as 
informações de metadados .atmos e .atmos..
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• Codec de saída: você pode criar saídas de áudio Dolby Atmos codificadas somente com o codec Dolby 
Digital Plus (EAC3).

• Contêineres de saída: Para saídas de arquivos, você pode criar áudio Dolby Atmos somente em um 
dos contêineres de vídeo compatíveis com Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream 
ouQuickTime.

• Pacotes de saída: Para saídas de taxa de bits adaptável (ABR), você pode criar áudio Dolby Atmos em 
qualquer um dos tipos de grupos deMediaConvert saída: CMAF, Apple HLS, DASH ISO ou Microsoft 
Smooth Streaming.

Configurando um trabalho para codificação Dolby Atmos
O AWS Elemental MediaConvert pode codificar Dolby Digital Plus com áudio imersivo baseado em canais 
Atmos, arquivos WAV de transmissão de modelo descritivo de áudio ou arquivo mestre Dolby Atmos.

Note

Compreender o Dolby Atmos é um pré-requisito necessário para usar esse recurso. Seus canais 
de entrada de áudio já devem estar configurados de acordo com o padrão Dolby Atmos que 
você está usando como entrada. Para obter mais informações sobre o Dolby Atmos, consulte a 
documentação online do Dolby.

Para obter mais detalhes sobre como configurar seu trabalho para codificação Dolby Atmos, consulte um 
dos seguintes procedimentos:

Procedure with separate audio input files

Procedure with a single audio input file

Como configurar um trabalho para Dolby Atmos, com entradas de áudio como 16 arquivos.wav 
individuais

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure seu vídeo de entrada conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 

MediaConvert (p. 9).
4. Configure os seletores de áudio de entrada da seguinte forma:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada.
b. À direita, na seção Audio selectors (Seletores de áudio), em Audio selector 1 (Seletor de áudio 1), 

escolha External file (Arquivo externo).
c. Em External file (Arquivo externo), forneça o caminho e o nome do arquivo .wav do seu primeiro 

canal. Para o Audio selector 1 (Seletor de áudio 1), esse canal deve ser L.

Important

Você deve configurar os canais na seguinte ordem: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, 
Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.
Ou seja, se o áudio de entrada estiver em arquivos.wav separados, o Audio selector 1 
(Seletor de áudio 1) deverá apontar para o canal L, o Audio selector 2 (Seletor de áudio 
2) deverá apontar para o canal R e assim por diante.

d. Na parte superior da seção Audio selectors (Seletores de áudio), escolha Add audio selector 
(Adicionar seletor de áudio) para criar o Audio selector 2 (Seletor de áudio 2).

e. Em Audio selector 2 (Seletor de áudio 2), escolha External file (Arquivo externo).
f. Especifique o caminho e o nome do arquivo .wav do segundo canal. Para o Audio selector 2 

(Seletor de áudio 2), esse canal deve ser R.
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g. Repita as etapas para criar um seletor de áudio para o restante dos 16 canais. Escolha os 
seguintes canais para cada seletor:

• Audio selector 3 (Seletor de áudio 3): C
• Audio selector 4 (Seletor de áudio 4): LFE
• Audio selector 5 (Seletor de áudio 5): Ls
• Audio selector 6 (Seletor de áudio 6): Rs
• Audio selector 7 (Seletor de áudio 7): Lrs
• Audio selector 8 (Seletor de áudio 8): Rrs
• Audio selector 9 (Seletor de áudio 9): Lw
• Audio selector 10 (Seletor de áudio 10): Rw
• Audio selector 11 (Seletor de áudio 11): Ltf
• Audio selector 12 (Seletor de áudio 12): Rtf
• Audio selector 13 (Seletor de áudio 13): Ltm
• Audio selector 14 (Seletor de áudio 14): Rtm
• Audio selector 15 (Seletor de áudio 15): Ltr
• Audio selector 16 (Seletor de áudio 16): Rtr

5. Crie um Audio selector group (Grupo de seletores de áudio de entrada da seguinte forma:

a. Na seção Audio selector groups (Grupos de seletores de áudio) escolha Add audio selector group 
(Adicionar grupo de seletores de áudio).

b. Em Group name (Nome do grupo), insira um nome descritivo, como Dolby Atmos Audio 
Group.

c. Em Select audio selectors (Selecionar seletores de áudio), escolha cada seletor de áudio criado 
anteriormente neste procedimento. Escolha-os pela ordem, começando com Audio selector 1 
(Seletor de áudio 1).

6. Configure seus grupos de saída, saídas e seletores de saída de vídeo conforme descrito em
Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com 
o AWS Elemental MediaConvert (p. 40). Escolha contêineres compatíveis, conforme listado em
Restrições de recursos para codificação Dolby Atmos (p. 176).

7. Crie seletores de saída de áudio conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

Configure-os da seguinte forma:

a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha uma saída que inclua áudio.
b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Audio 1 (Áudio 1).
c. Para codec de áudio, escolha Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Para Fonte de áudio, escolha o grupo seletor de áudio que você criou anteriormente neste 
procedimento, como Grupo de áudio Dolby Atmos.

d. Para as configurações de codificação de áudio, escolha valores adequados para seu fluxo de 
trabalho. Para obter mais informações, consulte a documentação do Dolby para a biblioteca de 
codificação Dolby Digital Plus Atmos.

Note

O AWS Elemental executa MediaConvert automaticamente a normalização de áudio nas 
saídas Dolby Digital Plus Atmos. Portanto, não há nenhuma configuração Dialnorm nas 
configurações de codificação de áudio.
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Como configurar um trabalho para Dolby Atmos, com entrada de áudio como um único arquivo 
com 16 faixas

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure seu vídeo de entrada conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 

MediaConvert (p. 9).
4. Configure os seletores de áudio de entrada da seguinte forma:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada.
b. À direita, na seção Audio selectors (Seletores de áudio), em Audio selector 1 (Seletor de áudio 1), 

escolha External file (Arquivo externo).
c. Em External file (Arquivo externo), forneça o caminho e o nome do arquivo .wav.
d. Em Selector type (Tipo de seletor), escolha Track (Faixa).
e. Em Tracks (Faixas), liste suas 16 faixas mono PCM em uma lista separada por vírgulas. 

Especifique-as na seguinte ordem: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, 
Rtr.

• Se as faixas do arquivo de áudio de entrada já estiverem nessa ordem, liste-as dessa forma: 1, 
2, 3, … 16.

• Se as faixas do arquivo de áudio de entrada estiverem em uma ordem diferente, liste-as de 
acordo com a ordem especificada. Por exemplo, se o canal L estiver na faixa 3, liste 3 primeiro.

5. Configure seus grupos de saída, saídas e seletores de saída de vídeo conforme descrito em
Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com 
o AWS Elemental MediaConvert (p. 40). Escolha contêineres compatíveis, conforme listado em
Restrições de recursos para codificação Dolby Atmos (p. 176).

6. Crie seletores de saída de áudio conforme descrito em Configurando um trabalho no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

Configure-os da seguinte forma:

a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha uma saída que inclua áudio.
b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Audio 1 (Áudio 1).
c. Para codec de áudio, escolha Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Para Fonte de áudio, mantenha o seletor de áudio padrão 1.
d. Para as configurações de codificação de áudio, escolha valores adequados para seu fluxo de 

trabalho. Para obter mais informações, consulte a documentação do Dolby para a biblioteca de 
codificação Dolby Digital Plus Atmos.

Note

O AWS Elemental executa MediaConvert automaticamente a normalização de áudio nas 
saídas Dolby Digital Plus Atmos. Portanto, não há nenhuma configuração Dialnorm nas 
configurações de codificação de áudio.

Criação de saídas HDR com o AWS Elemental 
MediaConvert

É possível criar conteúdo HDR com o AWS Elemental MediaConvert das seguintes maneiras:

Passando pelo conteúdo HDR
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Você pode transmitir conteúdo de HDR usando uma entrada HDR, e criar saídas no mesmo formato com 
os mesmos metadados. Para fazer isso, mantenha as configurações padrão do espaço de cores, escolha 
HEVC para o codec e um perfil de 10 bits. O MediaConvert lê automaticamente o espaço de metadados 
do HDR, incluindo o espaço de cores, da fonte de vídeo. Para obter instruções detalhadas, consulte the 
section called “Passando pelo conteúdo HDR” (p. 182).

Corrigindo metadados HDR imprecisos ou ausentes

Para fornecer metadados de HDR 10 que não estiverem presente em sua entrada ou para corrigir 
metadados que estejam errados, adicione-os ou substitua-os nas configurações de vídeo da entrada. 
Isto não altera o conteúdo do vídeo e é diferente da conversão de espaço de cores que você pode fazer 
em suas configurações de vídeo de saída. Para obter instruções detalhadas, consulte the section called 
“Substituindo metadados HDR imprecisos ou ausentes” (p. 183).

Convertendo de um formato hdr para um formato HDR diferente

Você pode converter o espaço de cores de entrada para uma espaço de cores de saída diferente. Para 
fazer isso, escolha o espaço de cores de saída de saída nas configurações do Color corrector (Corretor 
de cor) da saída. Para obter instruções detalhadas, consulte the section called “Convertendo o espaço de 
cores” (p. 184).

Alterando a entrada SDR para o formato HDR

Se sua entrada for SDR, você pode converter o espaço de cores para um formato HDR. Este processo cria 
uma saída formatada como HDR e converte automaticamente os metadados para que coincidam. Para 
fazer isso, escolha o espaço de cores de saída de saída nas configurações do Color corrector (Corretor 
de cor) da saída. Para obter instruções detalhadas, consulte the section called “Convertendo o espaço de 
cores” (p. 184).

Note

Esse processo não atualiza o intervalo dinâmico do conteúdo de vídeo. Essas saídas HDR serão 
reproduzidas em dispositivos reprodutores de HDL e geralmente aparecerão mais brilhantes 
do que o conteúdo SDR original. No entanto, os resultados não são iguais ao conteúdo que foi 
remasterizado do SDR para HDR por um graduador de cores.

Alterando a entrada HDR para o formato SDR

Se sua entrada for HDR, você poderá converter o formato em qualquer espaço de cores SDR compatível.

Note

Quando avaliadores de cores profissionais convertem um ativo de HDR para SDR, eles tomam 
decisões artísticas sobre onde mapear cores do espaço maior que não existem no espaço menor. 
Não existe nenhuma fórmula padrão para mapear esses valores automaticamente. A tecnologia 
de mapeamento de tons MediaConvert usada para fazer a conversão automática de HDR para 
SDR se aproxima do resultado da reclassificação manual de HDR para SDR. Essa conversão 
automática funciona bem com a maior parte do conteúdo, mas recomendamos que você revise 
suas saídas para confirmar os resultados do mapeamento de tons.

Tópicos
• Suporte HDR no AWS Elemental MediaConvert (p. 181)
• Passando pelo conteúdo HDR (p. 182)
• Substituindo metadados HDR imprecisos ou ausentes (p. 183)
• Convertendo o espaço de cores (p. 184)
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Suporte HDR no AWS Elemental MediaConvert
O AWS Elemental MediaConvert suporta HDR com ativos de vídeo HEVC nas seguintes saídas: MPEG2-
TS, DASH e CMAF.

Você pode configurar suas saídas no âmbito das CMAF sejam compatíveis com Apple HLS dispositivos 
de jogador. Para obter mais informações, consulte the section called “Criação de saídas HDR HLS que 
estejam em conformidade com a especificação da Apple” (p. 182).

Formatos e espaços de cores compatíveis com o para
MediaConvert ingere e emite vídeo nos seguintes formatos HDR:

• HDR10 (espaço de cores rec. 2020)
• HLG (espaço de cores rec. 2020)

MediaConvert ingere e produz vídeo nos seguintes formatos padrão:

• SDR (espaço de cores rec. 601)
• SDR (espaço de cores rec. 709)

Conversões de espaço de cores suportadas
Seu espaço de cores de entrada é definido pelo seu vídeo de entrada ou pelos valores que você define 
para Color space (Espaço de cores) e para a Color space usage (Utilização de espaço de cores) nas 
configurações de entrada. Para obter mais informações sobre as configurações de espaços de cores de 
entrada, consulte Substituindo metadados HDR imprecisos ou ausentes (p. 183).

Para obter informações sobre como converter o espaço de cores, consulte Convertendo o espaço de 
cores (p. 184).

MediaConvert suporta as seguintes conversões de espaço de cores:

• De qualquer formato HDR compatível para qualquer outro formato HDR compatível
• De qualquer espaço de cores SDR compatível para qualquer outro espaço de cores SDR compatível
• De qualquer espaço de cores SDR compatível para qualquer formato HDR compatível

Note

A conversão de SDR para HDR não atualiza o intervalo dinâmico do conteúdo do vídeo em si. 
Portanto, o resultado é formatado como HDR, mas parece como se tivesse sido criado como 
uma saída SDR.

• De qualquer formato HDR compatível para qualquer espaço de cores SDR compatível

Note

Quando avaliadores de cores profissionais convertem um ativo de HDR para SDR, eles tomam 
decisões artísticas sobre onde mapear cores do espaço maior que não existem no espaço 
menor. Não existe nenhuma fórmula padrão para mapear esses valores automaticamente. A 
tecnologia de mapeamento de tons que o MediaConvert usa para fazer a conversão automática 
de HDR para SDR aproxima o resultado da reavaliação manual de HDR para SDR. Essa 
conversão automática funciona bem com a maior parte do conteúdo, mas recomendamos que 
você revise suas saídas para confirmar os resultados do mapeamento de tons.
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Criação de saídas HDR HLS que estejam em conformidade com 
a especificação da Apple
Para obter informações sobre quais dispositivos Apple reproduzem conteúdo HDR, consulte Encontrar e 
assistir a filmes em 4K, HDR, Dolby Vision ou Dolby Atmos na documentação de suporte da Apple.

Para criar saídas HDR que estejam em conformidade com a especificação da Apple, é necessário 
fazer escolhas específicas para suas configurações de codificação. Na seção de Encoding settings 
(Configurações de codificação) da sua saída, especifique essas configurações de vídeo da seguinte forma:

• Codec de vídeo — Escolha HEVC (H.265).
• Tipo de embalagem MP4 — HVC1.
• Perfil — Escolha Main10/High.
• Nível — Escolha 5.

Tip

A maneira mais simples de encontrar configurações de codificação específicas no console é usar 
a função de pesquisa na página do seu navegador. Para muitos navegadores, essa pesquisa 
diferencia maiúsculas de minúsculas.

Limitações para criar saídas HDR10+
Para obter informações sobre quais dispositivos reproduzem conteúdo HDR 10+ e conteúdo de teste, 
consulte https://hdr10plus.org.

Você deve usar as seguintes regras para criar saídas HDR 10+ no AWS Elemental MediaConvert:

• Os pixels do vídeo da fonte de entrada devem ser HDR10, ou seja, o espaço de cores deve ser definido 
como Seguir ou o pré-processador do corretor de cores deve ter a conversão do espaço de cores
definida como Force HDR 10.

• Defina o codec de vídeo como HEVC (H.265).
• Defina o perfil como Main10/Main ou Main10/High
• Defina o nível de ajuste de qualidade para Multi-pass HQ.
• Você não pode usar o pré-processador Dolby Vision.

Passando pelo conteúdo HDR
Por padrão, o AWS Elemental MediaConvert define seu espaço de cores como Seguir, o que significa que 
o espaço de cores de saída é igual ao espaço de cores de entrada, mesmo que o espaço de cores mude 
ao longo do vídeo. Além disso, por padrão, o MediaConvert define a saída configurando Color metadata 
(Metadados de cores) como Insert (Inserir), de modo que todos os metadados de cores são incluídos 
na saída. Se você deseja que sua saída HDR seja a mesma que o vídeo de entrada, mantenha essa 
configuração e certifique-se de escolher HEVC para seu codec e um perfil de 10 bits.

Para transmitir conteúdo HDR

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte
Configuração de um trabalho (p. 9).

2. Certifique-se de que a entrada Color space (Espaço de cores) é definido como o valor padrão Follow 
(Seguir).
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a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada 1.
b. Na seção Video selector (Seletor de vídeo), à direita, para Color space (Espaço de cores), 

escolha Follow (Seguir).
3. Para cada saída HDR, escolha o codec e perfil adequados, e certifique-se de que os Color metadata 

(Metadados de cores) sejam definidos como o valor padrão Insert (Inserir).

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída, como Saída 1.
b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação) à direita, especifique essas 

configurações de vídeo da seguinte forma:

Tip

A maneira mais simples de encontrar configurações de codificação específicas no 
console é usar a função de pesquisa na página do seu navegador. Para muitos 
navegadores, essa pesquisa diferencia maiúsculas de minúsculas.

• Codec de vídeo — Escolha HEVC (H.265).
• Perfil — Escolha um dos perfis de 10 bits: Main10/Main, Main10/High, Main 4:2:2 10 bits/Main

ou Principal 4:2:2 10 bits/High.
• Metadados de cores — Escolha Inserir.

Substituindo metadados HDR imprecisos ou ausentes
Se o vídeo de entrada não tem metadados HDR ou tem HDR metadados que estejam errados, você 
pode adicioná-los ou substituí-los nas configurações de vídeo de entrada. Para HLG e HDR 10, você 
pode especificar o espaço de cores correto. Para HDR 10, você também pode especificar informações de 
exibição principal exatas.

Note

Você pode usar as configurações de entrada para fornecer metadados que estejam errados ou 
ausentes dos seus arquivos de entrada. Use configurações de saída para fazer a conversão de 
espaço de cores.

Para substituir metadados HDR imprecisos ou ausentes

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte
Configuração de um trabalho (p. 9).

2. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha sua entrada.
3. Na seção Video selector (Seletor de vídeo), à direita, para Color space (Espaço de cores), escolha o 

espaço de cores exato para seu vídeo de entrada.
4. Para o uso do espaço de cores, escolha como o AWS Elemental MediaConvert lida com a 

precedência entre os metadados de entrada e o valor que você especifica para o espaço de cores:

• Escolha Forçar se quiser MediaConvert usar o espaço de cores especificado para Espaço de cores, 
independentemente de estar especificado nos metadados do vídeo de entrada.

• Escolha Fallback se quiser MediaConvert usar o espaço de cores especificado para Espaço de
cores somente quando o espaço de cores não estiver presente nos metadados do vídeo de entrada.

Esta opção é útil quando você reutilizar configurações de tarefas com diferentes arquivos de 
entrada, por exemplo, ao usar predefinições de saída ou duplicar uma tarefa.

5. Se sua entrada for HDR 10, especifique valores para as configurações de informações da tela 
principal HDR. MediaConvertexibe essas configurações quando você define o Espaço de cores como
HDR 10.
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Essas configurações representam metadados estáticos HDR 10, conforme especificado no SMPTE ST 
2086 Mastering Display Color Volume padrão. MediaConvert inclui os valores que você especifica aqui 
nos metadados de suas saídas HDR 10.

Note

Obtenha seus valores para as informações da tela principal HDR com um nivelador de cores. 
Os valores apropriados para essas configurações dependem do conteúdo do vídeo e são 
diferentes para cada entrada.

Convertendo o espaço de cores
Se você quiser que o vídeo de saída use um espaço de cores diferente do que o vídeo de entrada, use 
a conversão do espaço de cores. Configure o espaço de cores nas configurações do Color corrector 
(Corretor de cores) da saída.

MediaConvert suporta os seguintes espaços de cores de entrada:Rec. 601Rec. 709HDR10,HLG 
2020,P3DCI,,P3D65 e.

Para converter o espaço de cores

1. Confirme se é MediaConvert compatível com a conversão que você deseja fazer. Consulte the section 
called “Conversões de espaço de cores suportadas” (p. 181).

2. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte
Configuração de um trabalho (p. 9).

3. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha sua saída HDR.
4. Na parte inferior da seção Encoding settings (configurações de codificação) no lado direito, escolha

Preprocessors (Pré-processadores).
5. Escolha Color corrector (Corretor de cores) para exibir as configurações de correção de cores.
6. Para Color space conversion (Conversão de espaço de cores), escolha o espaço de cores que você 

desejar para a saída.
7. Se você estiver convertendo para HDR 10, especifique valores para as configurações de informações 

da tela principal do HDR.

Esses valores não afetam os valores de pixels que são codificados no streaming de vídeo. Eles são 
previstos para ajudar a fazer o downstream do conteúdo de exibição do reprodutor de vídeo de tal 
forma que espelhe as intenções do criador do conteúdo.

Criação de saídas MXF com o AWS Elemental 
MediaConvert

O MXF é um formato de contêiner de saída que transporta conteúdo de vídeo para edição, arquivamento e 
troca. O formato MXF é regido por um conjunto de especificações, algumas das quais definem perfis MXF, 
também chamados de calços. Esses perfis MXF estabelecem restrições nas configurações de codificação, 
incluindo codec de vídeo, resolução e taxa de bits.

Para garantir que suas saídas estejam em conformidade com essas especificações, você pode usar a 
seleção MediaConvert automática de perfil. Ao fazer isso, codifica MediaConvert automaticamente o 
perfil correto, com base nos valores escolhidos para seu codec, resolução e taxa de bits. Para obter mais 
informações, consulte Seleção automática padrão de perfis MXF (p. 188).

Também é possível escolher explicitamente o perfil MXF. Quando você faz isso no MediaConvert console, 
preenche MediaConvert automaticamente a lista suspensa do codec de vídeo apenas com codecs válidos. 
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Quando você não estiver usando a seleção automática de perfil, consulte as especificações relevantes 
para restrições em sua resolução e taxa de bits.

Note

Ao especificar manualmente seu perfil MXF, você deve configurar sua saída de uma forma 
compatível com essa especificação. Você pode enviar trabalhos com perfis MXF e configurações 
de codificação incompatíveis, mas esses trabalhos falharão.

Tópicos
• Limitações e requisitos do trabalho do MXF (p. 185)
• Configurando uma saída MXF (p. 185)
• Codecs compatíveis com cada perfil MXF (p. 187)
• Requisitos de saída de áudio para cada perfil MXF (p. 187)
• Seleção automática padrão de perfis MXF (p. 188)

Limitações e requisitos do trabalho do MXF
MediaConvert restringe os trabalhos do MXF das seguintes maneiras:

• Você pode colocar saídas MXF somente em um grupo de saída de grupo de arquivos.
• Você deve escolher um codec de vídeo compatível com seu perfil MXF. A tabela a seguir detalha quais 

codecs são compatíveis com cada perfil. Para obter mais informações, consulte Codecs compatíveis 
com cada perfil MXF (p. 187).

• Você deve configurar suas faixas de áudio de saída de acordo com os requisitos do perfil MXF. Isso se 
aplica se você especificar o perfil ou selecioná-lo MediaConvert automaticamente para você. Para obter 
mais informações, consulte Requisitos de saída de áudio para cada perfil MXF (p. 187).

Configurando uma saída MXF
Para configurar uma tarefa com uma saída MXF, você cria a saída no grupo de saída do grupo Arquivo e 
especifica MXF como o contêiner da saída.

Para configurar seu trabalho de transcodificação com uma saída MXF (console)

1. Configure suas entradas e saídas de trabalho conforme descrito emConfiguração de um 
trabalho (p. 9). Coloque sua saída MXF no grupo de saída do grupo Arquivo.

2. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha sua saída.
3. Na seção Configurações de saída, para Contêiner, escolha Contêiner MXF.
4. Opcionalmente, especifique valores para as configurações nas configurações do contêiner MXF:

• Perfil MXF: Para especificar manualmente seu perfil MXF, escolha-o na lista. Se você mantiver o 
valor padrão, Auto, MediaConvert escolherá seu perfil MXF com base no codec e na resolução do 
vídeo. Para obter mais informações, consulte Seleção automática padrão de perfis MXF (p. 188).

• Copie AFD para MXF: Ignore essa configuração, a menos que você tenha a sinalização AFD 
configurada em seu stream de vídeo de saída. Se você fizer isso e quiser essas informações 
em seu stream de vídeo e no wrapper MXF, escolha Copiar do stream de vídeo. Se você quiser 
sinalizar o AFD somente em seu stream de vídeo, mantenha o valor padrão Não copiar.

5. Na seção Configurações de codificação, escolha um codec de vídeo.

Suas opções disponíveis nesta lista dependem do que você escolher para o perfil MXF na etapa 
anterior deste procedimento:
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• Quando você mantém o valor padrão, Auto, para o perfil MXF, você pode escolher qualquer codec 
de vídeo compatível com seu contêiner de saída.

• Quando você escolhe um perfil específico para o perfil MXF, suas opções de codec de vídeo
incluem somente os codecs que são válidos com esse perfil.

6. Opcionalmente, especifique a resolução do vídeo de saída para resolução (w x h). Essa é a outra 
configuração MediaConvert usada ao determinar automaticamente seu perfil MXF.

Quando você não especifica valores para Resolução (w x h), a resolução de saída é igual à resolução 
de entrada.

7. Especifique suas outras configurações de codificação como de costume. Para obter informações 
sobre cada configuração, escolha o link Informações ao lado do rótulo da configuração.

Para configurar seu trabalho de transcodificação com uma saída MXF (API, CLI ou SDK)

Se você usa a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de 
trabalho JSON e, em seguida, envie-as programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações 
sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da AWS 
Elemental MediaConvert API Reference:

• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando os AWS SDKs ou o AWS CLI
• Introdução ao AWS Elemental MediaConvert usando a API

• Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos 
essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de 
MediaConvert tarefas. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o 
console:

a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence à estrutura de configurações 
de trabalho, na Referência da MediaConvert API Elemental da AWS. Os links nessa lista levam às 
informações sobre a configuração nesse documento:

Configurações da saída

• Contêiner (container)
• Perfil MXF (mxfSettings, profile)

Para seleção automática de perfil, omita essa configuração da sua especificação de trabalho JSON.
• Copiar AFD para MXF (mxfSettings, afdSignaling)

Configurações da codificação

• Codec de vídeo (codec)

Essa configuração é filha deoutputs, videoDescription, codecSettings.
• Resolução, w (width)

Essa configuração é filha deoutputs, videoDescription.

186

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/custom-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-containersettings-container
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-mxfsettings-profile
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-mxfsettings-afdsignaling
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-videocodecsettings-codec
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-prop-videodescription-width


MediaConvert Guia do usuário
Codecs compatíveis com cada perfil MXF

• Resolução, h (height)

Essa configuração é filha deoutputs, videoDescription.

No MediaConvert console, Auto é o valor padrão para o perfil MXF. Ao configurar seu trabalho editando 
diretamente sua especificação de trabalho JSON, para seleção automática de perfil, não incluaprofile
emMxfSettings.

Codecs compatíveis com cada perfil MXF
Esta tabela mostra os codecs que o AWS Elemental MediaConvert suporta com cada perfil MXF.

Perfil MXF Codecs de vídeo compatíveis

Op1a genérico VC3 (SD, HD)

AVC Intra (SD, HD)

AVC (H.264) (SD, HD, 4K)

MPEG-2 (todas as resoluções)

Sony XDCAM (RDD9) MPEG2 (HD)

D10 (SMTE-386) MPEG2 (SD)

Sony XAVC (RD32) XAVC (HD, 4K)

Requisitos de saída de áudio para cada perfil MXF
Esta tabela mostra os requisitos de como você configura suas faixas de áudio de saída em seu 
MediaConvert trabalho do AWS Elemental. Os requisitos são diferentes para cada perfil MXF que você 
escolher.

Note

Se você não incluir nenhuma faixa de áudio na saída, certifique-se de que não haja nenhum áudio 
nas configurações de trabalho.

• Em sua especificação de trabalho JSON, isso significa remover completamente 
oAudioDescriptions objeto.

• No console, isso significa que você deve excluir a guia Áudio 1 que é MediaConvert inserida 
para você por padrão. Exclua-o selecionando-o e, em seguida, escolhendo Remover áudio no 
canto superior direito da seção Configurações de codificação.

Perfil MXF Requisitos de saída de áudio

Op1a genérico Codec de áudio: WAV não comprimido

Sony XAVC (RD32) Codec de áudio: WAV não comprimido

Número de canais por faixa 1

Número de faixas por saída: qualquer número par 
de 2 a 16
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Perfil MXF Requisitos de saída de áudio
Profundidade de bits: 24 bits

Taxa de amostragem: 48 kHz

Sony XDCAM (RDD9) Codec de áudio: WAV não comprimido

Número de canais por faixa: 1

Número de faixas por saída: qualquer número par 
de 2 a 16 ou nenhum áudio

Profundidade de bits: 16 bits ou 24 bits; você deve 
escolher o mesmo valor para todas as faixas de 
áudio na saída

Taxa de amostragem: 48 kHz

D10 (SMTE-386) Codec de áudio: WAV não comprimido

Número de canais por faixa: 4 ou 8

Número de faixas por saída: 1 ou nenhum áudio

Profundidade de bits: 16 bits ou 24 bits; você deve 
escolher o mesmo valor para todas as faixas de 
áudio na saída

Taxa de amostragem: 48 kHz

Seleção automática padrão de perfis MXF
Quando você escolhe MXF como seu contêiner de saída de vídeo e deixa o perfil MXF fora das 
configurações de trabalho, escolhe MediaConvert automaticamente seu perfil MXF para você e cria sua 
saída de acordo. Como MediaConvert a seleção do perfil MXF depende do codec de saída de vídeo.

Note

MediaConvert suporta mais perfis MXF por meio da seleção automática do perfil do que com a 
seleção manual.

AVC (H.264), AVC Intra e VC3

Para AVC (H.264), AVC Intra e VC3, MediaConvert seleciona o perfil OP1a genérico, sem levar em conta 
as configurações de codificação de saída.

XAVC

Para XAVC, MediaConvert seleciona o perfil XAVC, sem levar em conta as configurações de codificação 
de saída.

MPEG-2

Para MPEG-2, MediaConvert escolhe SMPTE-386 D10 quando suas características de codificação de 
saída estão em conformidade com a especificação D10. Caso contrário, MediaConvert seleciona o perfil 
XDCAM RDD9. A tabela a seguir detalha as configurações de codificação relevantes e os valores que você 
deve definir para selecionar MediaConvert automaticamente o perfil D10.
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Note

Para sua resolução de saída e taxa de quadros, você pode especificar um valor permitido 
explicitamente com as configurações Resolução e Taxa de quadros, ou você pode escolher o 
valor Seguir fonte e usar uma entrada que tenha um valor permitido.

Configuração Valores permitidos para o perfil D10

Combinação de:

Resolução (wxh), taxa de quadros, modo 
entrelaçado

Combinações permitidas:

• 720x512, 29,97, entrelaçado
• 720x486, 29,97, entrelaçado
• 720x486, 29,97, entrelaçado
• 720x608, 25, entrelaçado
• 720x576, 25, entrelaçado

Tamanho GOP 1 quadros

Perfil, para seu codec de vídeo 4:2:2

Sintaxe

Essa configuração fica visível no console quando 
você escolhe MXF para seu cointainer, MPEG-2 
para seu codec de vídeo e 4:2:2 para seu perfil de 
codec.

D10

Número de faixas de áudio

Cada faixa de saída é representada no 
console como uma guia Áudio e em sua 
especificação de trabalho JSON como filha direta 
deAudioDescriptions.

• 0 (sem áudio)
• 1

Tipo de legendas

Você especifica isso no console com a 
configuração Tipo de destino.

• Burn in
• Incorporado

Este trecho de uma especificação de trabalho JSON mostra as mesmas configurações em que você as 
enviaria programaticamente:

{ 
  "height": 512, 
  "width": 720, 
  "codecSettings": { 
    "codec": "MPEG2", 
    "mpeg2Settings": { 
      "bitrate": 30000000, 
      "syntax": "D_10", 
      "framerateDenominator": 1001, 
      "framerateControl": "SPECIFIED", 
      "framerateNumerator": 30000, 
      "numberBFramesBetweenReferenceFrames": 0, 
      "gopSize": 1.0, 
      "gopSizeUnits": "FRAMES", 
      "codecLevel": "MAIN", 
      "codecProfile": "PROFILE_422", 
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      "rateControlMode": "CBR", 
      "interlaceMode": "TOP_FIELD" 
    } 
  }
}
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Trabalhando com a Nielsen para 
fazer marcas d'água de áudio nas 
MediaConvert saídas do AWS 
Elemental

A Nielsen é uma empresa que monitora a frequência com que os ativos de vídeo são assistidos pelos 
espectadores. Uma forma desse rastreamento usa tons no áudio de um ativo de mídia que são audíveis 
para máquinas, mas não para humanos. Esses tons são codificados diretamente no fluxo de áudio 
e também podem ser indicados nos metadados. Para usar essa marca d'água de áudio Nielsen com 
MediaConvert, você deve primeiro estabelecer uma parceria com a Nielsen.

MediaConvert suporta a marca d'água de áudio Nielsen das seguintes maneiras:

• Marcação d'água de PCM para ID3: Com a marcação d'água de PCM para ID3, MediaConvert traduz a 
marca d'água que já existe no fluxo de áudio de entrada em marcadores nos metadados ID3 da saída.

• Marca d'água não linear: com a marca d'água não linear, MediaConvert insere números inteiros, 
chamados TICs, no fluxo de áudio PCM do ativo. Nos locais desses TICs, MediaConvert também 
codifica tons de áudio.

Com marcas d'água não lineares, sua entrada deve começar sem marcas d'água. O AWS Elemental 
MediaConvert recebe os TICs de um servidor SID/TIC da Nielsen que você configura naAWS nuvem.

Note

Se você quiser os dois tipos de marca d'água, deverá executar seu trabalho duas vezes. Primeiro, 
crie uma saída com marca d'água não linear e, em seguida, use essa saída como entrada para a 
próxima tarefa para adicionar a marca d'água ID3 do seu fluxo PCM. Você não pode ativar os dois 
tipos de marca d'água em uma única tarefa.

Tópicos
• Configurando seu MediaConvert trabalho para metadados de PCM para ID3 (p. 191)
• Configurando seu MediaConvert trabalho para marcas d'água não lineares (p. 193)
• Como o AWS Elemental MediaConvert interage com seu servidor Nielsen SID/TIC naAWS 

nuvem (p. 194)

Configurando seu MediaConvert trabalho para 
metadados de PCM para ID3

Para usar esse recurso, sua entrada deve ter áudio PCM com marcas d'água da Nielsen. Você fornece 
seu ID de distribuidor Nielsen para MediaConvert e, em seguida, durante a transcodificação, MediaConvert 
insere as informações da marca d'água nos metadados ID3 de sua saída.

Restrição

Você pode colocar informações de marca d'água da Nielsen nos metadados ID3 das saídas somente nos 
seguintes grupos de saída:
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• Apple HLS
• Grupo de arquivos, quando seu contêiner de saída é MPEG-2 Transport Stream

Para habilitar metadados de PCM para ID3 (console)

1. Configure suas entradas e saídas de trabalho conforme descrito emConfiguração de um 
trabalho (p. 9).

2. Habilite os metadados de PCM para ID3 nas configurações de toda a tarefa.

a. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha
Configurações.

b. Na seção Integrações de parceiros à direita, escolha metadados Nielsen PCM para ID3.
c. Para ID de distribuidor, forneça o ID que a Nielsen atribuiu à sua organização.

3. Habilite os metadados de PCM para ID3 nas saídas onde você quiser. Siga estas etapas para cada 
saída Apple HLS que você deseja que tenha metadados ID3.

a. No painel Job à esquerda, escolha a saída.
b. Na seção Configurações de saída à direita, expanda a seção Configurações do fluxo de 

transporte.
c. Para Nielsen ID3, escolha Inserir.

4. Execute essas etapas para cada saída de grupo de arquivos que você deseja que tenha metadados 
ID3.

a. No painel Job à esquerda, escolha a saída.
b. Na seção Configurações de saída à direita, expanda a seção Configurações do contêiner.
c. Vá até a seção Controles PID.
d. Para Nielsen ID3, escolha Inserir.

Para habilitar metadados PCM para ID3 (API, CLI e SDK)

Se você usa a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de 
trabalho JSON e, em seguida, envie-as programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações 
sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da AWS 
Elemental MediaConvert API Reference:

• Introdução ao AWS Elemental MediaConvert usando os AWS SDKs ou o AWS CLI
• Introdução ao AWS Elemental MediaConvert usando a API

• Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos 
essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de 
MediaConvert tarefas. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o 
console:

a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence à estrutura de configurações 
de trabalho, na Referência da MediaConvert API Elemental da AWS. Os links nessa lista levam às 
informações sobre a configuração nesse documento:

• Metadados PCM para ID3 (nielsenConfiguration) da Nielsen PCM para ID3
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• ID do distribuidor (distributorId)
• Nielsen ID3, para saídas em um grupo de saída Apple HLS (nielsenId3filho dem3u8Settings)
• Nielsen ID3, para saídas em um grupo de saída de grupo de arquivos (nielsenId3, filho 

dem2tsSettings)

Configurando seu MediaConvert trabalho para 
marcas d'água não lineares

Para usar esse recurso, você deve primeiro estabelecer uma parceria com a Nielsen e configurar um 
servidor Nielsen SID/TIC naAWS nuvem. Entre em contato com a Nielsen para baixar o software de 
servidor SID/TIC, gerar um arquivo de licença WRR e receber instruções de instalação e configuração. 
Para obter uma visão geral de como a infraestrutura funciona, consulteComo o AWS Elemental 
MediaConvert interage com seu servidor Nielsen SID/TIC naAWS nuvem (p. 194).

Para configurar a marca d'água não linear Nielsen (console)

1. Configure um sistema de servidor Nielsen SID/TIC naAWS nuvem. Para obter mais informações, entre 
em contato com a Nielsen.

2. Configure um bucket do Amazon S3 para armazenar seu arquivo .zip de metadados da Nielsen. 
MediaConvertgrava os metadados nesse bucket.

3. Configure suas entradas e saídas de trabalho conforme descrito emConfiguração de um 
trabalho (p. 9).

4. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha
Configurações.

5. Na seção Integrações de parceiros à direita, escolha a marca d'água não linear da Nielsen.
6. Forneça valores para as configurações que se tornam visíveis quando você ativa a marca d'água não 

linear Nielsen. Para obter instruções e orientações sobre cada uma dessas configurações, escolha o 
link Informações ao lado do rótulo da configuração.

7. Escolha Create, na parte inferior da página, para executar seu trabalho.
8. Transfira os dados em seu bucket Amazon S3 de metadados para a Nielsen, de acordo com suas 

instruções.

Para configurar a marca d'água não linear da Nielsen (API, CLI e SDK)

Se você usa a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de 
trabalho JSON e, em seguida, envie-as programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações 
sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da AWS 
Elemental MediaConvert API Reference:

• Introdução ao AWS Elemental MediaConvert usando os AWS SDKs ou o AWS CLI
• Introdução ao AWS Elemental MediaConvert usando a API

• Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos 
essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de 
MediaConvert tarefas. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o 
console:

a. Siga o procedimento anterior para o console.
b. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Job settings (Configurações de tarefas), escolha Show job 

JSON (Mostrar tarefa JSON).
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Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence à estrutura de configurações 
de trabalho, na Referência da MediaConvert API Elemental da AWS. Os links nessa lista levam às 
informações sobre a configuração nesse documento:

• Marcação d'água não linear Nielsen (nielsenNonLinearWatermark)
• Status da marca d'água de origem (sourceWatermarkStatus)
• Tipos de marca d'água (activeWatermarkProcess)
• SID (1sourceId)
• CSID (cbetSourceId)
• ID do ativo (assetId)
• Nome do ativo (assetName)
• ID do episódio (episodeId)
• Endpoint REST do servidor TIC (ticServerUrl)
• Arquivo ADI (adiFilename)
• Destino dos metadados (metadataDestination)
• Compartilhe TICs entre faixas (uniqueTicPerAudioTrack)

Como o AWS Elemental MediaConvert interage 
com seu servidor Nielsen SID/TIC naAWS nuvem

O diagrama a seguir mostra, em alto nível, como MediaConvert interage com as outras partes do sistema.

Há quatro partes principais do sistema que você configura seguindo as instruções da Nielsen:

• Transfira seu arquivo .zip de metadados da Nielsen. MediaConvert grava esse arquivo no bucket do 
Amazon S3 criado por você. Você fornece esse URL de bucket para a configuração de destino de 
metadados (metadataDestination) ao configurar seu trabalho.

Note

Esse bucket é diferente daquele que você configurou para as saídas de ativos de mídia do seu 
trabalho. Para obter informações sobre esse bucketCrie armazenamento para arquivos (p. 3), 
consulte, que é um subtópico do capítulo Introdução deste guia.

• Configure uma instância do Amazon EC2 e umAWS Lambda proxy em uma Amazon VPC. Em seguida, 
instale o software do servidor SID/TIC e a licença da Nielsen.

• Use o Amazon API Gateway para configurar um gateway para gerenciar solicitações e respostas entre 
MediaConvert e seu servidor Nielsen SID/TIC.

Isso deve resultar em um endpoint REST que você fornece para a configuração do endpoint REST do 
servidor TIC (ticServerUrl) ao configurar seu trabalho.

• UseAWS Identity and Access Management (IAM) para gerenciar o acesso e a autenticação entre 
MediaConvert seu gateway de API e seu servidor SID/TIC.

Note

As funções e o acesso que você configura para esse compartilhamento de dados são diferentes 
das permissões do IAM que você configurou MediaConvert para permitir o acesso aos buckets 
do Amazon S3 de entrada e saída. Para obter informações sobre essa configuraçãoConfigurar 
o permissões do IAM  (p. 5), consulte, que é um subtópico do capítulo Introdução deste guia.
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Uso do Kantar para criação de 
marcas d'água de áudio nas 
MediaConvert saídas do AWS 
Elemental

A Kantar é uma empresa que fornece e rastreia identificadores exclusivos para conteúdo de mídia na 
forma de marcas d'água de áudio que são audíveis para máquinas, mas não para humanos. Depois de 
estabelecer um relacionamento com a Kantar, você pode usar o AWS Elemental MediaConvert para 
codificar essas marcas d'água em seu conteúdo, para medição de público e aplicativos antipirataria.

Para MediaConvert codificar marcas d'água Kantar, você usaAWS Secrets Manager para armazenar suas 
credenciais do Kantar. Essas credenciais são o nome e a senha de usuário do que você configurou com 
o Kantar. Em seguida, você MediaConvert concede ao serviço permissão para ler essas credenciais, 
para que ele MediaConvert possa se comunicar com os servidores da Kantar para solicitar suas marcas 
d'água e fornecer informações de registro. Em seu MediaConvert trabalho, você fornece as informações 
da sua licença Kantar e informações sobre o ativo de mídia que você está codificando. Para obter mais 
informações sobre essas etapas, consulte os tópicos abaixo.

Tópicos
• Obter uma licença de marca d'água da Kantar (p. 196)
• Armazenando suas credenciais da Kantar emAWS Secrets Manager (p. 197)
• Concedendo permissões do IAM às suas credenciais da Kantar (p. 198)
• Configurando seu MediaConvert trabalho para a marcação d'água da Kantar (p. 199)

Obter uma licença de marca d'água da Kantar
Para usar a marca d'água de áudio Kantar com MediaConvert, você deve primeiro estabelecer um 
relacionamento com a Kantar e adquirir uma licença dela. A Kantar fornece as seguintes orientações para 
fazer isso.

Para obter uma licença de incorporação de marcas d'água, entre em contato com o suporte da Kantar 
Media com as seguintes informações:

• Nome e versão do produto
• Nome do cliente
• País
• Se for diferente, país de transmissão
• Canal (s) a ser marcado (s)
• Nome interno do cliente para a plataforma de hardware
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• AuthorisationCode para cada peça de hardware ou entre em contato para obter a solução on-line

Armazenando suas credenciais da Kantar emAWS 
Secrets Manager

Depois de estabelecer um relacionamento com a Kantar, armazene seu nome de usuário e senha da 
Kantar emAWS Secrets Manager segredo. Você pode encontrar um step-by-step tutorial no tópico Criar e 
armazenar seu segredoAWS Secrets Manager no Guia doAWS Secrets Manager usuário.

Para armazenar suas credenciais do Kantar em um segredo do Secrets Manager

Siga o tutorial vinculado na introdução a este procedimento, com as seguintes diferenças.

1. Certifique-se de usar a mesmaAWS região do Secrets Manager que você usa para seu MediaConvert 
trabalho.

2. Na seção Especificar pares chave/valor a serem armazenados na seção secreta, configure dois pares 
de valores-chave. Um contém seu nome de login da Kantar e o outro contém sua senha.

a. Digitelogin no campo esquerdo e, em seguida, digite seu nome de login da Kantar no campo 
direito.

b. Escolha Adicionar linha para abrir um segundo par de campos de entrada.
c. Digitepassword no campo esquerdo e, em seguida, digite sua senha Kantar no campo direito.
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A versão em texto simples do seu segredo deve ter a seguinte aparência:{ "login": 
"KantarLogin", "password": "KantarPassword" }, onde KantarLogin está o nome de 
usuário para suas credenciais Kantar e KantarPassword a senha para suas credenciais Kantar.

3. Na seção Nome e descrição do segredo, para Nome secreto, use um nome que você associará à 
Kantar, comoKantarCreds.

Note

Você fornece o nome desse segredo em suas configurações de MediaConvert trabalho.
4. Para descrição, talvez você queira observar que esse é o segredo que você usa MediaConvert para 

codificar suas marcas d'água Kantar.
5. Depois de armazenar o segredo, copie o ARN do seu segredo para usar ao conceder permissões ao 

IAM MediaConvert para acessar o segredo.

a. Na página Secrets Manager Secrets, escolha o nome do seu segredo.
b. Copie e salve a string que você vê listada em ARN secreto.

Note

Você usa esse ARN ao conceder MediaConvert permissões para obter esse segredo.

Concedendo permissões do IAM às suas 
credenciais da Kantar

Ao usar o AWS Elemental MediaConvert, você especifica uma função de serviço do IAM que concede 
permissões ao serviço para acessar os recursos necessários para executar seu trabalho. Por exemplo, 
sua função MediaConvert de serviço concede MediaConvert permissões para ler seus arquivos de entrada 
de trabalho do Amazon S3. Para obter informações sobre como configurar essa função de serviço, 
consulteConfigurar o permissões do IAM  (p. 5).

Para codificar as marcas d'água da Kantar, adicione permissões a essa função de serviço para conceder 
MediaConvert acesso à leitura doAWS Secrets Manager segredo que contém suas credenciais da Kantar.

Para conceder MediaConvert permissão para ler suas credenciais da Kantar

1. Crie uma política que conceda permissão para ler seu segredo do Secrets Manager.

a. Certifique-se de ter o ARN do segredo do Secrets Manager que você criou no tópico anterior.
b. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
c. No painel de navegação à esquerda, em Gerenciamento de acesso, escolha Políticas.
d. Escolha Create policy (Criar política).
e. Na página Criar política, ao lado de Serviço, escolha Escolher um serviço.
f. No campo de pesquisa, digitesecrets e escolha Gerenciador de segredos nos resultados.
g. No campo de pesquisa de ações do filtro, digiteGetSecretValue e escolha

GetSecretValueentre os resultados.
h. Na seção Recursos, ao lado de Segredo, escolha Adicionar ARN.
i. Na página Adicionar ARN (s), ao lado de Especificar ARN para segredo, escolha Listar ARNs 

manualmente.
j. Na seção Digite ou cole uma lista de ARNs, cole o ARN do segredo de suas credenciais da 

Kantar que você copiou no final do procedimento no tópico anterior.
k. Escolha Add (Adicionar).
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l. Na parte inferior da página Criar política, escolha Avançar: Tags.
m. Escolha Next: Review (Próximo: revisar).
n. Em Política de revisão, em Nome, digite um nome que o ajudará a lembrar o propósito dessa 

política, comoGetKantarCreds.
o. Opcionalmente, para Descrição, anote uma nota para si mesmo para mais tarde. Por exemplo, 

você pode escrever “Isso fornece MediaConvert permissão para ler minhas credenciais da 
Kantar”.

p. Escolha Create policy (Criar política).
2. Anexe a política à MediaConvert função.

a. No painel de navegação à esquerda, em Gerenciamento de acesso, escolha Funções.
b. Na lista de funções, escolha o nome da função que você usa com o MediaConvert trabalho. Essa 

função geralmente é MediaConvert_Default_Role.
c. Na página Resumo da função, na guia Permissões, escolha Anexar políticas.
d. No campo de pesquisa, digite o nome da política criada, comoGetKantarCreds.
e. Na lista de resultados, marque a caixa de seleção ao lado do nome da política.
f. Escolha Attach policy (Anexar política).
g. Na página de resumo da função, revise a lista de políticas e confirme se sua política que concede 

permissão para obter suas credenciais da Kantar aparece lá.

Configurando seu MediaConvert trabalho para a 
marcação d'água da Kantar

Depois de estabelecer seu relacionamento com a Kantar, armazenar suas credenciais da Kantar e 
conceder permissão ao AWS Elemental MediaConvert para obter essas credenciais, configure seu 
MediaConvert trabalho para codificar as marcas d'água da Kantar.AWS Secrets Manager

Restrições e restrições

Ao configurar seu trabalho, observe essas restrições em suas outras configurações.

• Você não pode usar marcas d'água Kantar e marcas d'água Nielsen no mesmo trabalho.
• Sua taxa de amostragem de áudio de saída deve ser de 48 kHz ou maior.

Para configurar o trabalho de codificar marcas d'água Kantar

1. Prepara o teu trabalho como sempre. Para obter mais informações, consulte Configurando um 
trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9).

2. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha Integrações de 
parceiros.

3. Ative a marcação d'água do arquivo Kantar SNAP.
4. Forneça valores para as configurações da Kantar.

a. Em Nome secreto de Credenciais, digite o nome do segredo do Secrets Manager que você criou 
para armazenar suas credenciais Kantar. Por exemplo, KantarCreds.

b. Para o ID de licença da Kantar, digite o ID de licença que a Kantar fornece a você.
c. Em Nome do canal, digite um dos nomes de canais listados em sua licença de áudio Kantar.
d. Para Referência de conteúdo, digite o identificador exclusivo que a Kantar usa para o ativo que 

você está codificando.
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5. Confirme se a função de serviço que você especificou no trabalho é a mesma que você, no tópico 
anterior, atribuiu permissões para conceder acesso às suas credenciais da Kantar. Se essa função for 
MediaConvert _Default_Role, você não precisará escolhê-la explicitamente, pois MediaConvert usará 
essa função por padrão. Para especificar a função, caso ela tenha um nome diferente, faça o seguinte:

a. No painel Job à esquerda, escolha AWSintegração.
b. Na seção Acesso ao serviço, encontre Função de serviço. Confirme se a função especificada é 

aquela com as permissões corretas.
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Codecs e contêineres de entrada 
compatíveis

O AWS Elemental MediaConvert aceita arquivos de entrada nas seguintes combinações de codecs e 
contêineres.

Note

Para saídas que contêm apenas áudio dentro do contêiner de saída, o MediaConvert é compatível 
com um pequeno conjunto de contêineres e codecs de entrada. Para obter mais informações, 
consulte Codecs e contêineres compatíveis para as saídas somente de áudio (p. 171).

Vídeo
MediaConvert oferece suporte às seguintes combinações de vídeo.

Contêiner Codecs de vídeo compatíveis com contêiner

Nenhum contêiner DV/DVCPRO, AVC (H.264), HEVC (H.265), 
MPEG-1, MPEG-2

3G2 AVC(H.264)H.263,MPEG-4 parte 2

3GP AVC(H.264)H.263,MPEG-4 parte 2

Formato de sistemas avançados (ASF, também 
conhecido comoWMV)

VC-1

Intercalação de áudio e vídeo (AVI) Não comprimido, Canopus HQ,DivX/Xvid,DV/
DVCPRO,MJPEG

Adobe Flash AVC(H.264), Arquivo Flash 9,H.263

GIF GIF

HLS(MPEG-2 TSsegmentos) AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2

IMF Apple ProRes, JPEG 2000 (J2K)

Matroska AVC(H.264),PCMMPEG-2,MPEG-4 parte 2,VC-1

MPEGStreams de programas (MPEG-PS) MPEG-2

MPEGFluxos de transporte (MPEG-TS) AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2, VC-1

MPEG-1Streams do sistema MPEG-1, MPEG-2

MPEG-4 Não comprimido,AVC Intra 50/100,DivX/
Xvid,H.261,H.262,H.263,AVC (H.264),HEVC 
(H.265),JPEG 2000,MPEG-2,MPEG-4 parte 2,VC-1
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Contêiner Codecs de vídeo compatíveis com contêiner

MXF Não compactado,Apple ProRes (tipos 
suportados (p. 204)),AVC Intra 50/100,VC-3,DV/
DVCPRO,DV25,DV50,DVCPro HD,AVC 
(H.264),JPEG 2000 (J2K),,MPEG-2,Panasonic 
P2SonyXDCam,SonyXDCamMPEG-4 Proxy

QuickTime Não compactado, Apple ProRes (tipos 
suportados (p. 204)),AVC Intra 50/100,DivXDV/
Xvid,,DVCPRO,H.261, ()H.262H.263,AVC 
(H.264),HEVC (H.265),JPEG 2000 
(J2K),MJPEG,MPEG-2,MPEG-4 parte 2,QuickTime 
Animação (RLE)

WebM VP8, VP9

Note

MediaConvert não suporta MOV de referência externa, MXF de referência externa ou segmentos 
fragmentados de inicialização de MP4. Ou seja, suas entradas MOV, MXF ou MP4 devem ser 
independentes.
MediaConvert suporta entradas HLS que estão em conformidade com requisitos específicos. Para 
obter mais informações, consulte Usando entradas HLS (p. 204).

Áudio
MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêineres de entrada e codecs de áudio.

Note

Para saídas que contêm apenas áudio dentro do contêiner de saída, o MediaConvert é compatível 
com um pequeno conjunto de contêineres e codecs de entrada. Para obter mais informações, 
consulte Codecs e contêineres compatíveis para as saídas somente de áudio (p. 171).

Contêiner Codecs de áudio

Nenhum contêiner PCM, FLAC

3G2 AAC, AMR-NB, AMR-WB

3GP AAC, AMR-NB, AMR-WB

Formato de sistemas avançados (ASF, também 
conhecido comoWMA ouWMV)

WMA,WMA2,WMA Profissional

Intercalação de áudio e vídeo (AVI) Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), 
quadros Dolby E transmitidos emPCM 
transmissões,MP3,MPEG Áudio,PCM

Adobe Flash AAC

HLS(MPEG-2 TSsegmentos) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)
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Contêiner Codecs de áudio

IMF PCM

Matroska AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3),Opus,WMA,WMA2,FLAC

Streams de programas MPEG (MPEG-PS) MPEGáudio

Fluxos de transporte MPEG (MPEG-TS) AAC,AIFF, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3), quadros Dolby E transmitidos emPCM 
transmissões,MPEG áudio,PCM,WMA,WMA2

MPEG-1Streams do sistema AAC,AIFF, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3),MPEG, ÁudioPCM

MPEG-1Camada (3MP3) MP3

MPEG-4 AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3),PCM,WMA,WMA2

MXF AAC,AIFF, Quadros Dolby EPCM transmitidos em 
transmissões,MPEG áudio,PCM

OGA Opus, Vorbis, FLAC

OGG Opus, Vorbis, FLAC

QuickTime AAC, MP3, PCM

WAV PCM

WebM Opus, Vorbis

Somente áudio
MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêiner de entrada e codec para saídas somente de 
áudio.

Contêiner Codecs de áudio

Formato de sistemas avançados (ASF, também 
conhecido como WMA, WMV) (.asf, .wma, .wmv)

WMA, WMA2, WMA Pro

FLAC (.fla, .flac) FLAC

MPEG-1 Layer 3 (.mp3) MP3

MPEG-2 TS (.ts, m2ts) MP2, PCM

MPEG-4 (.mp4) AAC

Contêiner de áudio Matroska (.mka) Opus, FLAC

OGA (.oga) Opus, Vorbis, FLAC

QuickTime (.mov) PCM

WAV (.wav) PCM
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Tipos compatíveis com ProRes entradas Apple
O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte aos seguintes tipos deApple ProRes entradas:

• Apple ProRes 4444 XQ
• Apple ProRes 4444
• Apple ProRes 422 HQ
• Apple ProRes 422
• Apple ProRes LT
• Apple ProRes Proxy

Usando entradas HLS com o AWS Elemental 
MediaConvert

Quando sua entrada MediaConvert for umHLS pacote, especifique um manifesto pai ou filho para URL do 
arquivo de entrada (FileInput). Quando o manifesto é um pai que lista vários manifestos secundários, 
MediaConvert usa o manifesto secundário com a maior largura de banda como fonte de entrada.

Características compatíveis com entradas HLS
ComHLS as entradas, você pode usar os seguintes recursos de entrada:

• Recorte de entrada
• Costura de entrada
• Inserção de imagem
• Seletores de legendas de entrada incorporados

Restrições de recursos com entradas HLS
Quando sua entrada é umHLS pacote, seu trabalho é restrito das seguintes formas:

• Seu pacote de entrada deve estar em conformidade com os requisitos listados emRequisitos do pacote 
de entrada HLS (p. 204).

• Seus segmentos de entrada não podem ser criptografados com DRM. Por exemplo, suas entradas não 
podem ser criptografadas com o FairPlay DRM da Apple.

• Você pode usar somente legendas de entrada incorporadas.

Requisitos do pacote de entrada HLS
SeuHLS pacote de entrada deve estar de acordo com os seguintes requisitos:

• O contêiner de vídeo para seus segmentos de mídia deve serMPEG-2 TS.
• A versão de compatibilidade do arquivo de manifesto (especificada porEXT-X-VERSION) deve ser 4 ou 

menor.
• O arquivo do manifesto deve permanecer o mesmo depois que você enviar seu trabalho. Ou seja, o 

manifesto deve ter a tagEXT-X-ENDLIST ou oEXT-X-PLAYLIST-TYPE valor definido como VOD.
• Se o manifesto for usadoEXT-X-BYTERANGE, o início da primeira subfaixa deverá ser 0 e os seguintes 

segmentos de subfaixa devem continuar com o anterior.
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• Se a entrada tiver descontinuidades, elas devem começar no início de um segmento. Ou seja, a entrada 
não pode ter descontinuidades na subfaixa de um segmento.

• O manifesto não pode usar nenhuma das seguintes tags:
• EXT-X-KEY
• EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME
• EXT-X-DATERANGE
• EXT-X-I-FRAMES-ONLY
• EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF
• EXT-X-SESSION-DATA
• EXT-X-SESSION-KEY
• EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
• EXT-X-START

• Quando seu trabalho usa transcodificação acelerada, seu pacote HLS de entrada deve estar em 
conformidade com esse requisito adicional: A duração emEXTINF deve ser especificada usando um 
ponto flutuante decimal, com precisão suficiente para evitar erros perceptíveis quando as durações dos 
segmentos são acumuladas.

Usando reproduções de áudio alternativas
Com grupos de representação HLS, você pode usar as configurações do seletor de áudio para indicar qual 
reprodução de áudio alternativa você MediaConvert deseja usar. Para serem elegíveis para seleção, suas 
reproduções de áudio alternativas devem estar em conformidade com os seguintes requisitos:

• As representações devem ser incluídas nasEXT-X-MEDIA tags no manifesto principal de entrada.
• AsEXT-X-MEDIA tags devem conter uma combinação exclusiva dos valores GROUP-ID, NAME e 

LANGUAGE.
• O áudio deve estar em um dos seguintes codecs de áudio compatíveis:AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby 

Digital Plus (EAC3) ouMP3.
• O manifesto secundário para sua reprodução de áudio alternativa deve ser incluído no manifesto 

principal que você usou para o URL do arquivo de entrada (FileInput)

Quando você especifica as configurações do seletor de áudio para identificar uma reprodução de áudio 
alternativa, o seletor de áudio procura umaEXT-X-MEDIA tag correspondente no manifesto principal.

Você pode usar uma ou mais configurações de seletor ao mesmo tempo. Por exemplo, com asEXT-X-
MEDIA tags a seguir, você pode identificar a reprodução de áudio pelo nome (RenditionName) ou idioma 
(RenditionLangageCode), pois ambos são valores exclusivos entre as tags.

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-
ID="audio",CHANNELS="2",NAME="English",LANGUAGE="eng",DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,URI="english_audio.m3u8"

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-
ID="audio",CHANNELS="2",NAME="Japanese",LANGUAGE="jpn",DEFAULT=NO,AUTOSELECT=NO,URI="japanese_audio.m3u8"

No entanto, como a ID do grupo (RenditionGroupID) é a mesma para ambas as tags, você não pode usá-la 
sozinha para identificar uma representação de áudio. Você deve usar o ID do grupo em combinação com 
outro valor daEXT-X-MEDIA tag para identificar a reprodução de áudio que você MediaConvert deseja 
usar.

Se você não especificar as configurações do seletor de áudio, o seletor de áudio procurará o áudio que 
está misturado aos segmentos de vídeo. Se os segmentos de vídeo não contiverem áudio, o seletor de 
áudio usará a primeira reprodução de áudio alternativa do manifesto principal de entrada.
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Saídas suportadas pelo AWS 
Elemental MediaConvert

As seções a seguir fornecem tabelas de suporte para MediaConvert saídas do AWS Elemental.

Tópicos
• Codecs e contêineres de saída compatíveis (p. 206)
• Máximos de resolução de saída suportados por codec (p. 208)
• passagem vídeo (p. 209)

Codecs e contêineres de saída compatíveis
O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte às seguintes combinações de codecs e contêineres.

Vídeo
MediaConvert oferece suporte às seguintes combinações de codecs de vídeo e codecs de vídeo

Contêiner Codecs compatíveis com contêiner

CMAF DASH: AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

HLS: AVC (H.254), HEVC (H.265)

DASH AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265), VP8, VP9

HLS AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-2 TS AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2

MPEG-4 (.mp4) AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-4Flash (. f4v) AVC (H.264), MPEG-2

MXF (.mxf) AVC(H.264),AVC -IntraMPEG-2,VC-3,XAVC

QuickTime AVC(H.264),MPEG-2,Apple ProRes (tipos 
suportados (p. 208))

Note

Se o contêiner de saída forQuickTime e o 
codec de saída de vídeo forApple ProRes, 
você deverá usá-loAIFF para o codec de 
saída de áudio.

Suave (ISMV) AVC (H.264)

WebM VP8, VP9

Raw (nenhum contêiner) AVC-Entre,AVC (H.264),HEVC 
(H.265),MPEG-2,VC-3,XAVC
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Áudio
MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêineres de saída e codecs de áudio.

Note

Para as saídas que contêm apenas áudio dentro do contêiner de saída, o MediaConvert oferece 
suporte a um conjunto diferente de contêineres e codecs. Para obter mais informações, consulte
Somente áudio (p. 207).

Contêiner Codecs compatíveis com contêiner

CMAF AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

DASH AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

HLS AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

MPEG-2 TS AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3),MP2,PCM/WAV

MPEG-4 (.mp4) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

MPEG-4Flash (. f4v) AAC

MXF (.mxf) PCM/WAV

QuickTime AAC, comH.264 eMPEG-2;AIFF, comApple 
ProRes; Dolby Digital (AC3), comH.264 
eMPEG-2; Dolby Digital Plus (EAC3), comH.264 
eMPEG-2;WAV (comH.264 eMPEG-2)

Suave (ISMV) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

WebM Opus, Vorbis

Raw (nenhum contêiner) AAC,AIFF, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3),PCM/WAV

Somente áudio
MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêiner de saída e codec para criar saídas somente 
de áudio.

Contêiner Codecs de áudio

HLS (.ts) AAC, Dolby Digital (AC3)

TRAÇO (.mp4) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3), Dolby Digital Plus JOC (Atmos)
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Contêiner Codecs de áudio

MPEG-2 TS (.ts, .m2ts) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3), MP2

MPEG-4 (.mp4) AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus 
(EAC3)

Raw (nenhum contêiner) AAC, MPEG-1 Camada II (MP2), MPEG-1 Camada 
III (MP3), WAV, AIFF, Dolby Digital (AC3), Dolby 
Digital Plus (EAC3)

Codecs compatíveis com cada perfil MXF
Esta tabela mostra os codecs que o AWS Elemental MediaConvert suporta com cada perfil MXF.

Perfil MXF Codecs de vídeo compatíveis

Op1a genérico VC3 (SD, HD)

AVC Intra (SD, HD)

AVC (H.264) (SD, HD, 4K)

MPEG-2 (todas as resoluções)

Sony XDCAM (RDD9) MPEG2 (HD)

D10 (SMTE-386) MPEG2 (SD)

Sony XAVC (RD32) XAVC (HD, 4K)

Tipos compatíveis com ProRes saídas Apple
O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte aos seguintes tipos deApple ProRes saídas:

• Apple ProRes 4444 XQ
• Apple ProRes 4444
• Apple ProRes 422 HQ
• Apple ProRes 422
• Apple ProRes LT
• Apple ProRes Proxy

Máximos de resolução de saída suportados por 
codec

A tabela a seguir mostra a resolução máxima de saída que o AWS Elemental MediaConvert suporta para 
cada codec de saída.
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Codec Resolução máxima (pixels)

AV1 4096x2160

AVC-Intra 1920x1080 ou 1080x1920

AVC (H.264) 4096 x 2160 ou 2160 x 4096

HEVC (H.265) 8192 x 4320 ou 4320 x 8192

MPEG-2 1920 x 1152

Maçã ProRes 4096 x 4096

VC-3 1920x1080 ou 1080x1920

VP8, VP9 4096 x 2160 ou 2160 x 4096

XAVC 4096x2160

Restrições de trabalho com resolução de saída de 8k
Quando seu MediaConvert trabalho tem resultados com resoluções de 8k (8192x4320), seu trabalho é 
restrito das seguintes formas:

• Não é possível criar saídas Dolby Vision.
• É necessário enviar o trabalho para uma fila sob demanda. Filas reservadas não podem executar 

trabalhos 8k.

Preservando a amostragem de croma 4:4:4
Quando seu MediaConvert trabalho tem ProRes saídas da Apple que precisam ter a subamostragem 
cromática 4:4:4 preservada, seu trabalho é restrito das seguintes maneiras:

• Você só pode usar o pré-processador NexGuard do File Maker.
• Você deve usar o Duplicate Drop como algoritmo de conversão da taxa de quadros ao usar a conversão 

da taxa de quadros.
• Você não pode misturar entradas RGB e não RGB.
• Você não pode misturar entradas 4:4:4 com entradas que não sejam 4:4:4.

passagem vídeo
MediaConvert suporta passagem de vídeo somente para entradas MXFe/ou QuickTimesaídas i-Frame. 
Use a passagem de vídeo para reempacotar uma ou mais entradas sem qualquer codificação de vídeo.

Codecs de vídeo compatíveis para passagem de 
vídeo
MediaConvert suporta passagem de vídeo para os seguintes codecs de vídeo de entrada somente em i-
Frame:
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• Apple ProRes
• JPEG 2000 (J2K)
• AVC-Intra
• VC-3

Configurações de trabalho suportadas para passagem 
de vídeo
Ao usar a passagem de vídeo, você pode reempacotar o vídeo de entrada, mas não pode recodificar ou 
modificar a essência do vídeo. Os trabalhos do têm as seguintes restrições.

• Várias entradas: suportadas. Observe que cada um dos atributos de codificação de sua entrada deve 
corresponder exatamente, incluindo codec de vídeo, tamanho do quadro, perfil, taxa de quadros e 
espaço de cores.

• Clipes de entrada: suportados.
• Contêiner de saída: MXF, ou QuickTime(MOV).
• Resolução de saída: Não especificada (siga a fonte).
• Taxa de quadros de saída: Siga a fonte.
• Codec de saída de áudio: a codificação de áudio é suportada.
• Dolby DigitalPassagem de saída: suportada. Observe que cada um dosDolby Digital fluxos de sua 

entrada deve ter atributos de codificação idênticos.
• Legendas de saída: formatos secundários são suportados.
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Legendas suportadas pelo AWS 
Elemental MediaConvert

MediaConvert suporta uma ampla variedade de fluxos de trabalho de conversão de legendas. Mas não 
é possível converter todos os formatos de legendas de entrada compatíveis para todos os formatos 
de legendas de saída compatíveis. Cada contêiner de vídeo oferece suporte a um subconjunto de 
todos os tipos de legendas possíveis. Além disso, MediaConvert suporta um subconjunto de todas as 
transformações teoricamente permitidas no tipo de contêiner de vídeo de entrada e saída.

Para verificar se é MediaConvert compatível com seu fluxo de trabalho de legendas, escolha o tópico da 
lista a seguir que corresponde às suas legendas de entrada. Encontre a tabela que corresponde ao seu 
contêiner de vídeo Em seguida, encontre a linha para suas legendas de entrada. Verifique a coluna de 
formato de legendas de saída compatíveis para ver os formatos de legendas de saída disponíveis.

• Se sua MediaConvert entrada principal contiver suas legendas, consulteFluxos de trabalho de legendas 
compatíveis, insira legendas no mesmo arquivo do vídeo (p. 211).

• Se suas legendas estiverem em um arquivo separado, que você especifica no seletor de 
legendas de entrada, consulteFluxos de trabalho de legendas compatíveis, legendas de entrada 
secundárias (p. 234).

Fluxos de trabalho de legendas compatíveis, insira 
legendas no mesmo arquivo do vídeo

Para verificar se é MediaConvert compatível com seu fluxo de trabalho de legendas, escolha o tópico 
da lista a seguir que corresponde ao seu contêiner de saída de vídeo. Em seguida, encontre a linha que 
corresponde ao contêiner e formato das legendas de entrada. Verifique a coluna de formato de legendas 
de saída compatíveis para ver os formatos de legendas de saída disponíveis.

Tópicos
• Legendas suportadas no contêiner de saída CMAF (p. 211)
• Legendas suportadas no contêiner de saída DASH (p. 213)
• Legendas suportadas no contêiner de saída HLS (p. 216)
• Legendas com suporte no contêiner de saída do Microsoft Smooth Streaming (MSS) (p. 219)
• Legendas suportadas no contêiner de saída MP4 (p. 220)
• Legendas suportadas no contêiner de saída MPEG2-TS (p. 223)
• Legendas suportadas no contêiner de saída MXF (p. 226)
• Legendas suportadas no contêiner QuickTime de saída (p. 228)
• Legendas secundárias suportadas com grupos de saída de arquivos (p. 231)

Legendas suportadas no contêiner de saída CMAF
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.
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Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner de saída CMAF (p. 235). As legendas secundárias são legendas que você 
fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

WebVTT IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Contêiner MP4 Incorporado IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

SCTE-20 IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Contêiner MPEG2-TS Incorporado IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

SCTE-20 IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Teletexto IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Contêiner MXF Incorporado IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Auxiliar IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

QuickTime Contêiner Incorporado IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Auxiliar IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
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As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner de saída DASH
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner de saída DASH (p. 236). As legendas secundárias são legendas que você 
fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

WebVTT

WebVTT Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

WebVTT

Contêiner IMF

Note

Especifique a CPL para 
definir sua entrada.

Perfil de texto da IMSC1 Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Contêiner MP4 Incorporado Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)
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Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados
TTML (como .ttml associado)

WebVTT

SCTE-20 Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Contêiner MPEG2-TS DVB-Sub Burn in

Incorporado Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

WebVTT

SCTE-20 Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

WebVTT

Teletexto Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Contêiner MXF Incorporado Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)
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Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Auxiliar Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Teletexto Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

SCTE-20 Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Auxiliar Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)
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Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner de saída HLS
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner de saída HLS (p. 237). As legendas secundárias são legendas que você fornece 
como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Note

O AWS Elemental MediaConvert tem as seguintes limitações com o teletexto nas saídas:

• O serviço não suporta formatação e posicionamento de legendas
• Você pode usar somente idiomas de teletexto de nível 1.5

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

WebVTT Burn in

WebVTT

Contêiner IMF

Note

Especifique a CPL para 
definir sua entrada.

Perfil de texto da IMSC1 WebVTT

Contêiner MP4 Incorporado Burn in
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Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados
Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

Contêiner MPEG2-TS Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

Teletexto Burn in

WebVTT

DVB-Sub Burn in

Contêiner MXF Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT
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Recipiente de saída HLS

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

Teletexto Burn in

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608

218



MediaConvert Guia do usuário
Contêiner de saída do Microsoft Smooth Streaming (MSS)

• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas com suporte no contêiner de saída do 
Microsoft Smooth Streaming (MSS)
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
são suportadas no contêiner de saída do Microsoft Smooth Streaming (MSS) (p. 238). As legendas 
secundárias são legendas que você fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in

TTML

WebVTT Burn in

TTML (como .ttml associado)

Contêiner MP4 Incorporado Burn in

TTML

SCTE-20 Burn in

TTML

Contêiner MPEG2-TS Incorporado Burn in

TTML

SCTE-20 Burn in

TTML

Teletexto Burn in

TTML

DVB-Sub Burn in

Contêiner MXF Incorporado Burn in

TTML
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Contêiner de saída MP4

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 Burn in

TTML

Auxiliar Burn in

TTML

Teletexto Burn in

TTML

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

TTML

SCTE-20 Burn in

TTML

Auxiliar Burn in

TTML

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner de saída MP4
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner de saída MP4 (p. 239). As legendas secundárias são legendas que você fornece 
como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in
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Contêiner de saída MP4

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados
Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT Burn in

Contêiner MP4 Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Contêiner MPEG2-TS Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto Burn in

DVB-Sub Burn in

Contêiner MXF Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado
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Contêiner de saída MP4

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF
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Contêiner de saída MPEG2-TS

Legendas suportadas no contêiner de saída MPEG2-
TS
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner de saída de arquivo MPEG2-TS (p. 239). As legendas secundárias são 
legendas que você fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Note

O AWS Elemental MediaConvert tem as seguintes limitações com o teletexto nas saídas:

• O serviço não suporta formatação e posicionamento de legendas
• Você pode usar somente idiomas de teletexto de nível 1.5

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT Burn in

Teletexto

DVB-Sub

Contêiner IMF

Note

Especifique a CPL para 
definir sua entrada.

Perfil de texto da IMSC1 Burn in

DVB-Sub

Teletexto

Contêiner MPEG2-TS Incorporado Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto

SCTE-20 Burn in
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Contêiner de saída MPEG2-TS

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados
DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto Burn in

DVB-Sub

Teletexto

DVB-Sub Burn in

DVB-Sub

Contêiner MP4 Incorporado Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto

SCTE-20 Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Contêiner MXF Incorporado Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto
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Contêiner de saída MPEG2-TS

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Auxiliar Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto Burn in

DVB-Sub

Teletexto

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Auxiliar Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.
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Contêiner de saída MXF

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner de saída MXF
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner de saída MXF (p. 241). As legendas secundárias são legendas que você 
fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Note

O AWS Elemental MediaConvert tem as seguintes limitações com o teletexto nas saídas:

• O serviço não suporta formatação e posicionamento de legendas
• Você pode usar somente idiomas de teletexto de nível 1.5

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT Burn in

Teletexto

Contêiner IMF

Note

Especifique a CPL para 
definir sua entrada.

Perfil de texto da IMSC1 Burn in

Contêiner MP4 Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20
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Contêiner de saída MXF

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados
SCTE-20 mais incorporado

Teletexto

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Contêiner MPEG2-TS DVB-Sub Burn in

Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

  Teletexto Burn in

Teletexto

Contêiner MXF Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

  Incorporado Incorporado

Teletexto

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado
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QuickTime contêiner de saída

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner QuickTime de 
saída
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do seu vídeo. Essa tabela é classificada pelo 
contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas no contêiner QuickTime de saída (p. 241). As legendas secundárias são legendas que você 
fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado
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QuickTime contêiner de saída

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

WebVTT Burn in

Contêiner IMF

Note

Especifique a CPL para 
definir sua entrada.

Perfil de texto da IMSC1 Burn in

Contêiner MP4 Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Contêiner MPEG2-TS Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto Burn in

DVB-Sub Burn in

Contêiner MXF Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado
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QuickTime contêiner de saída

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto Burn in

QuickTime Contêiner Incorporado Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SCTE-20 Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Auxiliar Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:
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Legendas secundárias em grupos de saída de arquivos

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas secundárias suportadas com grupos de 
saída de arquivos
A tabela a seguir lista formatos autônomos de legendas de saída secundárias MediaConvert compatíveis 
com saídas no grupo Saída de arquivo. As legendas secundárias são legendas que estão em um arquivo 
separado do seu vídeo.

Se suas legendas de entrada estiverem em um formato secundário, consulteLegendas secundárias 
suportadas com grupos de saída de arquivos (p. 242). As legendas secundárias são legendas que você 
fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Ao configurar essas legendas de saída em seu trabalho, escolha Sem contêiner (RAW) para Contêiner, em
Configurações de saída. Em sua especificação de trabalho JSON, especifique-a desta forma:

 { 
            "ContainerSettings": { 
              "Container": "RAW" 
            },

Note

É possível criar saídas de legendas associadas apenas como parte de um trabalho que também 
gere uma saída de vídeo.

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

Contêiner HLS Incorporado IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Contêiner MP4 Incorporado IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

SCTE-20 IMSC (como .xml associado)

SCC
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Legendas secundárias em grupos de saída de arquivos

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados
SRT

SMI

TTML

WebVTT

Contêiner MPEG2-TS Incorporado IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

SCTE-20 IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Teletexto IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Contêiner MXF Incorporado IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT
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Legendas secundárias em grupos de saída de arquivos

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Auxiliar IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Teletexto IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

QuickTime Contêiner Incorporado IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT
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Fluxos de trabalho de legendas compatíveis, 

legendas de entrada secundárias

Contêiner de legendas de 
entrada

Formato das legendas de 
entrada

Formatos de legendas de saída 
suportados

SCTE-20 IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Auxiliar IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

• Legendas na faixa de QuickTime legendas
• Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Fluxos de trabalho de legendas compatíveis, 
legendas de entrada secundárias

As tabelas a seguir mostram os formatos de legendas que você pode criar em suas saídas quando as 
legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que você 
fornece como um arquivo de entrada separado do seu vídeo.

Para ver se MediaConvert suporta seu fluxo de trabalho de legendas, acesse a tabela do contêiner de 
saída de vídeo. Observe que MediaConvert não suporta todas as extensões de arquivo possíveis para 
cada formato auxiliar.

Tópicos
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Contêiner de saída CMAF, sidecar

• Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída CMAF (p. 235)
• Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída DASH (p. 236)
• Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída HLS (p. 237)
• Legendas secundárias são suportadas no contêiner de saída do Microsoft Smooth Streaming 

(MSS) (p. 238)
• Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída MP4 (p. 239)
• Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída de arquivo MPEG2-TS (p. 239)
• Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída MXF (p. 241)
• Legendas secundárias suportadas no contêiner QuickTime de saída (p. 241)
• Legendas secundárias suportadas com grupos de saída de arquivos (p. 242)

Legendas secundárias suportadas no contêiner de 
saída CMAF
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

SCC .scc IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

SMI .smi IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

SRT .srt IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

BEBU STL .stl IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

TTML .ttml, .xml, .dfxp IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT

WebVTT .vtt IMSC (como .fmp4 associado)

WebVTT
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Contêiner de saída DASH, sidecar

Legendas secundárias suportadas no contêiner de 
saída DASH
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

SCC .scc Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

SMI .smi Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

SRT .srt Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)
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Contêiner de saída HLS, sidecar

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

BEBU STL .stl Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

WebVTT .vtt Burn in

IMSC (como .fmp4 associado)

IMSC (como .xml associado)

TTML (como .fmp4 associado)

TTML (como .ttml associado)

Legendas secundárias suportadas no contêiner de 
saída HLS
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in

WebVTT

SCC .scc Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

WebVTT

SMI .smi Burn in
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Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados
WebVTT

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

WebVTT

SRT .srt Burn in

WebVTT

BEBU STL .stl Burn in

WebVTT

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

WebVTT

WebVTT .vtt Burn in

WebVTT

Legendas secundárias são suportadas no contêiner 
de saída do Microsoft Smooth Streaming (MSS)
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in

TTML

SCC .scc Burn in

TTML

SMI .smi Burn in

TTML

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

TTML

SRT .srt Burn in

TTML

BEBU STL .stl Burn in
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Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados
TTML

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

TTML

WebVTT .vtt Burn in

TTML

Legendas secundárias suportadas no contêiner de 
saída MP4
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in

SCC .scc Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SMI .smi Burn in

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

TTML

SRT .srt Burn in

BEBU STL .stl Burn in

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

WebVTT .vtt Burn in

Legendas secundárias suportadas no contêiner de 
saída de arquivo MPEG2-TS
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.
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Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in

Teletexto

DVB-Sub

SCC .scc Burn in

DVB-Sub

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto

SMI .smi Burn in

DVB-Sub

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

Teletexto

DVB-Sub

SRT .srt Burn in

Teletexto

BEBU STL .stl Burn in

Teletexto

DVB-Sub

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

Teletexto

DVB-Sub

WebVTT .vtt Burn in

Teletexto

DVB-Sub
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Legendas secundárias suportadas no contêiner de 
saída MXF
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in

Teletexto

SCC .scc Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

Teletexto

SMI .smi Burn in

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

SRT .srt Burn in

Teletexto

BEBU STL .stl Burn in

Teletexto

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

Teletexto

WebVTT .vtt Burn in

Teletexto

Legendas secundárias suportadas no contêiner 
QuickTime de saída
A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando 
suas legendas de entrada estão em um formato auxiliar. As legendas secundárias são legendas que estão 
em um arquivo separado do seu vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml Burn in
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Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

SCC .scc Burn in

Incorporado

Incorporado mais SCTE-20

SCTE-20 mais incorporado

SMI .smi Burn in

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp Burn in

SRT .srt Burn in

BEBU STL .stl Burn in

TTML .ttml, .xml, .dfxp Burn in

WebVTT .vtt Burn in

Legendas secundárias suportadas com grupos de 
saída de arquivos
A tabela a seguir lista formatos autônomos de legendas de saída secundárias MediaConvert compatíveis 
com saídas no grupo Saída de arquivo. As legendas secundárias são legendas que estão em um arquivo 
separado do seu vídeo.

Ao configurar essas legendas de saída em seu trabalho, escolha Sem contêiner (RAW) para Contêiner, em
Configurações de saída. Em sua especificação de trabalho JSON, especifique-a desta forma:

 { 
            "ContainerSettings": { 
              "Container": "RAW" 
            },

Note

É possível criar saídas de legendas associadas apenas como parte de um trabalho que também 
gere uma saída de vídeo.

Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

Perfil de texto da IMSC1 .xml IMSC (como .xml associado)

IMSC

SRT

SMI

TTML
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Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados
WebVTT

SCC .scc IMSC (como .xml associado)

SCC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

SMI .smi IMSC (como .xml associado)

SRT

SMI

TTML

WebVTT

SMPTE-TT .ttml, .xml, .dfxp IMSC (como .xml associado)

SRT

SMI

TTML

WebVTT

SRT .srt IMSC (como .xml associado)

IMSC

SRT

SMI

TTML

WebVTT

BEBU STL .stl IMSC (como .xml associado)

SRT

SMI

TTML

WebVTT
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Formato das legendas de 
entrada

Extensões de arquivo suportadas Formatos de legendas de saída 
suportados

TTML .ttml, .xml, .dfxp IMSC (como .xml associado)

SRT

SMI

TTML

WebVTT

WebVTT .vtt IMSC (como .xml associado)

SRT

SMI

TTML

WebVTT
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Monitoramento do AWS Elemental 
MediaConvert

Você pode acompanhar o progresso de um trabalho, incluindo o status, a fase e a porcentagem 
de conclusão. Para obter mais informações, consulte Monitorando MediaConvert o progresso do 
trabalho (p. 249).

Você pode monitorar o status de seus trabalhos e sua porcentagem de conclusão nos seguintes locais:

Página de MediaConvert empregos do AWS Elemental

O MediaConvert console mostra os seguintes detalhes sobre seus trabalhos: ID do Job, fila, status, 
hora de envio, hora de início, duração da transcodificação, porcentagem da Job concluída, hora de 
término, avisos, entradas, nome do primeiro arquivo de entrada, caminho do primeiro arquivo de 
entrada, grupos de saída e destino do primeiro grupo de saída.

Opcionalmente, você pode filtrar trabalhos de acordo com Status ou Fila.
Amazon EventBridge

Com o EventBridge, você pode obter informações mais detalhadas sobre o status de seus trabalhos, 
incluindo quaisquer chamadas de API, porcentagem de conclusão das fases de sondagem, 
transcodificação e upload. O AWS Elemental MediaConvert envia esses eventos para o barramento 
de eventos padrão no EventBridge serviço. Você pode criar regras para monitorar MediaConvert 
programaticamente usando outrosAWS serviços. Para obter mais informações, consulte Usando a 
Amazon EventBridge com MediaConvert (p. 246).

MediaConvert emite dados de métricas, eventos e avisos (quando aplicável) quando um trabalho é 
concluído. Você pode usar esses dados para avaliar o sucesso de um trabalho, mesmo que ele seja 
concluído sem erros. Os dados que podem ser usados para avaliar um emprego, ou até mesmo uma 
tendência em vários trabalhos, podem ser encontrados nos seguintes locais:

MediaConvert Página de empregos

No MediaConvert console, você pode ver o status de conclusão do trabalho e ver quaisquer avisos 
que possam ter ocorrido durante a transcodificação. Para obter informações mais granulares, como 
estatísticas de qualidade de vídeo QVBR, use EventBridge.

MediaConvert API

Por meio da MediaConvert API, você pode solicitar uma lista de trabalhos, status do trabalho e 
detalhes do trabalho. Para obter mais informações, consulte Jobs in the AWS Elemental MediaConvert 
API Reference.

CloudWatch Métricas da Amazon

Com a Amazon CloudWatch, você pode visualizar tendências nas estatísticas de transcodificação em 
seus trabalhos concluídos, incluindo a qualidade de vídeo QVBR. MediaConvert emite estatísticas de 
transcodificação para o CloudWatch final de cada trabalho.

Para obter mais informações sobre como usar MediaConvert com CloudWatch métricas, 
consulteUsando CloudWatch com MediaConvert (p. 270).

Amazon EventBridge

Com EventBridge, você pode obter informações mais detalhadas sobre o resultado de seus trabalhos 
concluídos. MediaConvert fornece esses dados por meio de eventos para os quais são enviados 
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EventBridge. Você pode se inscrever nesses eventos para receber notificações de vagas de forma 
programática ou por meio do Amazon SNS.

Para obter mais informações sobre como usar o, consulteUsando EventBridge com o AWS Elemental 
MediaConvert (p. 246).

Tópicos
• Usando EventBridge com o AWS Elemental MediaConvert (p. 246)
• Usando CloudWatch com MediaConvert (p. 270)
• Registro de chamadas de MediaConvert API comAWS CloudTrail (p. 273)

Usando EventBridge com o AWS Elemental 
MediaConvert

Você pode usar EventBridge a Amazon para monitorar seus MediaConvert trabalhos do AWS Elemental. 
Estes são alguns exemplos do que é possível fazer com EventBridge:

Obtenha detalhes sobre seus resultados de trabalho

O AWS Elemental MediaConvert fornece detalhes sobre seus resultados de trabalho na notificação 
doCOMPLETE evento. Essas informações incluem o local e nomes de arquivos de mídia do trabalho e 
manifestos. Para obter detalhes, consulte Eventos com status COMPLETO (p. 255).

Para obter informações sobre métricas de trabalho enviadas à Amazon CloudWatch, consulteUsando 
CloudWatch com MediaConvert (p. 270).

Configurar notificações por e-mail para mudanças no status do trabalho

Para configurar uma regra de EventBridge evento, consulteTutorial: Configurando notificações por e-
mail para trabalhos que falharam (p. 247).

Para obter uma lista de todas as notificações de alteração de status de tarefa para as quais você pode 
configurar regras de evento, consulte Lista de MediaConvert EventBridge eventos (p. 250).

Monitore o progresso do trabalho

Eventos STATUS_UPDATE fornecem informações sobre a fase de seu trabalho (PROBING,
TRANSCODING, e UPLOADING). Para alguns trabalhos, MediaConvert fornece uma estimativa de até 
que ponto seu trabalho progrediu. Essa estimativa é mostrada como uma porcentagem do tempo 
total desde o momento em que seu trabalho sai da fila até o momento em que seus arquivos de saída 
aparecem no bucket de saída do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre eventos STATUS_UPDATE, consulte a tabela de tipos de evento em
Lista de MediaConvert EventBridge eventos (p. 250).

Para obter informações sobre como ajustar a frequência de atualizações de status, consulte Ajustar o 
intervalo de atualização de status (p. 255).

Inicie automaticamente o pós-processamento com umaAWS Lambda função

Você pode configurar EventBridge para que umaAWS Lambda função inicie seu código de pós-
processamento após a conclusão do trabalho. Para obter mais informações sobre o usoAWS Lambda 
com o AWS Elemental MediaConvert, consulte um desses recursos:
• Para arquitetos de nuvem experientes, veja aAWS postagem em vídeo sob demanda no blog

AWSAnswers.
• Para desenvolvedores iniciantes no Lambda, consulte o tutorial Automatizando MediaConvert 

trabalhos com o Lambda em GitHub. MediaConvert
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EventBridge entrega cada evento do stream de MediaConvert eventos pelo menos uma vez.

MediaConvert O não necessita de outras permissões para entregar eventos EventBridge.

Tópicos
• Configurando EventBridge regras (p. 247)
• Monitorando MediaConvert o progresso do trabalho (p. 249)
• Lista de MediaConvert EventBridge eventos (p. 250)

Configurando EventBridge regras
Para configurar EventBridge as regras da Amazon: Crie uma regra que vincule o evento do AWS 
Elemental MediaConvert ao serviço de destino que responda à sua mudança de status de trabalho, como o 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ouAWS Lambda.

Para ver um tutorial sobre como configurar uma EventBridge regra com o AWS Elemental MediaConvert, 
consulteTutorial: Configurando notificações por e-mail para trabalhos que falharam (p. 247).

Para obter uma lista dos eventos que são MediaConvert enviados no fluxo de EventBridge eventos, 
consulteLista de MediaConvert EventBridge eventos (p. 250).

Para obter mais informações gerais sobre o uso EventBridge, consulte o Guia EventBridge do usuário da 
Amazon.

Para obter informações sobre solução de problemas, consulte Solução de problemas da Amazon 
EventBridge no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Tópicos
• Tutorial: Configurando notificações por e-mail para trabalhos que falharam (p. 247)
• Etapa 1: criar um tópico do Amazon SNS (p. 247)
• Etapa 2: Especificar um padrão de evento em uma EventBridge regra (p. 248)
• Etapa 3: Adicionar o tópico do Amazon SNS e concluir a regra (p. 248)
• Etapa 4: testar a regra (p. 249)

Tutorial: Configurando notificações por e-mail para trabalhos que 
falharam
Neste tutorial, você configura uma regra de EventBridge evento que captura eventos quando o status 
de um trabalho muda paraERROR e, em seguida, notifica você sobre o evento. Para fazer isso, primeiro 
você cria um tópico no Amazon SNS que enviará uma notificação por e-mail sobre a falha no trabalho. Em 
seguida, você cria uma regra EventBridge definindo uma origem de evento e referenciando o tópico do 
Amazon SNS (o “alvo”).

Etapa 1: criar um tópico do Amazon SNS
A primeira parte da configuração de uma EventBridge regra é preparar a meta da regra. Neste caso, isso 
significa criar e assinar um tópico do Amazon SNS.

Para criar um tópico do Amazon SNS

1. Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
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2. No painel de navegação, selecione Topics (Tópicos) e Create topic (Criar tópico).
3. Em Type (Tipo), escolha Standard (Padrão).
4. Em NomeMediaConvertJobErrorAlert, insira e escolha Criar tópico.
5. Escolha o nome do tópico que você acabou de criar para ver os detalhes do tópico.
6. Na página Detalhes do MediaConvertJobErrorAlerttópico, na seção Assinaturas, escolha Criar 

assinatura.
7. Em Protocol (Protocolo), escolha Email. Em Endpoint, digite o endereço de e-mail para o qual deseja 

que o Amazon SNS envie a notificação.
8. Selecione Create subscription.
9. Você receberá um e-mail de notificação do Amazon SNS. Quando você o receber, escolha o link

Confirm subscription no e-mail.

Etapa 2: Especificar um padrão de evento em uma EventBridge 
regra
Esta etapa mostra como especificar seu padrão de evento em uma EventBridge regra. Essa regra 
capturará eventos enviados por MediaConvert quando o status de um trabalho for alterado paraERROR.

Para configurar um padrão de evento em uma EventBridge regra

1. Abra o EventBridge console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/events/.
2. No painel de navegação, escolha Rules (Regras). Mantenha o barramento de eventos padrão e 

escolha Criar regra.
3. Em NomeMediaConvertJobStateError, insira e escolha Avançar.
4. Na seção Padrão de eventos, começando com a fonte do evento, escolha as seguintes configurações:

• Fonte do evento:AWS services
• AWSserviço:MediaConvert
• Tipo de evento:MediaConvert Job State Change
• Tipo de evento, Estado (s) específico (s):ERROR

5. Uma caixa de padrão de eventos será semelhante à imagem a seguir.

{ 
  "source": ["aws.mediaconvert"], 
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
  "detail": { 
    "status": ["ERROR"] 
  }
}                  

Este código define uma regra de EventBridge evento que corresponde a qualquer evento para o 
qual o status do trabalho é alteradoERROR. Para obter mais informações sobre padrões de eventos, 
consulte Eventos e padrões de eventos no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

6. Escolha Próximo.

Etapa 3: Adicionar o tópico do Amazon SNS e concluir a regra
Adicione o tópico do Amazon SNS que você criou na etapa 1 à EventBridge regra que você iniciou na 
etapa 2.
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Para adicionar o tópico do Amazon SNS e finalizar a EventBridge regra

1. Na seção Selecionar destino (s), em Selecionar um destino, escolha o tópico do SNS.
2. Em Tópico, escolha MediaConvertJobErrorAlert.
3. Escolha Próximo.
4. Opcionalmente, adicione tags. Em seguida, escolha Next (Próximo).
5. Examine suas configurações. Em seguida, escolha Create rule (Criar regra).

Etapa 4: testar a regra
Para testar sua regra, envie um trabalho que você sabe que causará um erro. Por exemplo, especifique 
um local de entrada que não existe. Se você tiver configurado sua regra de evento corretamente, deverá 
receber um e-mail com a mensagem de texto do evento dentro de alguns minutos.

Para testar a regra

1. Abra o MediaConvert console do AWS Elemental em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Envie um novo MediaConvert emprego. Para obter mais informações, consulte Configurando um 

trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9).
3. Verifique a conta de e-mail que você especificou ao configurar seu tópico do Amazon SNS. Confirme 

se recebeu uma notificação por e-mail para o erro de trabalho.

Monitorando MediaConvert o progresso do trabalho
O status de uma tarefa informa, no nível mais detalhado, o que está acontecendo com a tarefa. As tarefas 
bem-sucedidas passam pelos seguintes status, nesta ordem:

1. SUBMITTED: Seu status de trabalho éSUBMITTED quando você escolhe o botão Criar no console ou 
envia uma CreateJobsolicitação por meio da API ou de um SDK.

2. PROGRESSING: Seu status de trabalho éPROGRESSING quando o serviço começa a ser processado. 
Esse status continua até que todas as suas saídas de trabalho sejam salvas em seu bucket Amazon S3 
de saída ou até que o trabalho termine em um erro.

3. COMPLETE: Seu status de trabalho éCOMPLETE quando todas as suas saídas de trabalho são salvas em 
seu bucket Amazon S3 de saída.

Trabalhos malsucedidos têm umERROR status. Quando você cancela um trabalho, seu status se 
tornaCANCELED.

MediaConvert pode emitir um EventBridge evento para os seguintes status de 
trabalho:INPUT_INFORMATIONPROGRESSINGSTATUS_UPDATE,COMPLETEERROR,NEW_WARNING,,QUEUE_HOP
e.

Note

A maioria dos trabalhos emitirá apenas alguns desses eventos, sendo os mais 
comuns:INPUT_INFORMATIONPROGRESSING,COMPLETE e.

Para obter mais informações sobre MediaConvert e EventBridge, consulte:Usando EventBridge com o 
AWS Elemental MediaConvert (p. 246).

Fase da tarefa
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A fase de um trabalho mostra com mais detalhes o que está acontecendo enquanto está o status do 
trabalhoPROGRESSING. Enquanto está em andamento, a tarefa passa pelas seguintes fases, nesta ordem:

1. PROBING: Quando seu trabalho está emPROBING fase, MediaConvert lê as informações de seus 
arquivos de entrada que o serviço precisa para a transcodificação.

2. TRANSCODING: Quando seu trabalho está emTRANSCODING fase, o serviço demixa, decodifica, codifica 
e remuxa seu conteúdo. Em algumas tarefas, o serviço inicia o upload de saídas para o seu bucket do 
Amazon S3 de saída durante essa fase. A fase termina quando todas as transcodificações estiverem 
concluídas.

3. UPLOADING: Quando seu trabalho está emUPLOADING fase, o serviço carrega suas saídas 
transcodificadas para seu bucket Amazon S3 de saída. No caso de saídas que o serviço começa 
a carregar durante aTRANSCODING fase, aUPLOADING fase começa quando a transcodificação é 
concluída. Ele continua até que todos os uploads sejam concluídos.

Lista de MediaConvert EventBridge eventos
O AWS Elemental MediaConvert envia listas de eventos para a Amazon EventBridge quando o status de 
um trabalho muda. Você pode criar EventBridge regras para qualquer um dos eventos da tabela a seguir. 
Para obter mais informações, escolha o link na coluna Evento.

Eventos de alteração do estado do Job

Evento Enviado quando Contains

INFORMAÇÕES_ENTRADA (p. 251)Logo depois MediaConvert 
começa a processar o trabalho.

Informações de mídia, como a 
altura e a largura do quadro, a 
taxa de quadros e o codec.

Informações MediaConvert sobre 
todas as entradas em um único 
evento.

PROGREDINDO (p. 252) Um trabalho muda do estado
SUBMITTED para o estado
PROGRESSING.

Tempo na fila.

STATUS_UPDATE (p. 253) Aproximadamente um minuto 
após o MediaConvert início do 
processamento do trabalho. 
Enviado aproximadamente 
a cada minuto depois disso, 
até que o serviço conclua a 
transcodificação ou encontre um 
erro.

Progresso do trabalho, 
expresso no número de quadros 
transcodificados desde o início 
do trabalho.

COMPLETO (p. 255) Um trabalho é concluído e 
MediaConvert grava todas as 
saídas com êxito, sem erros.

Advertências e informações de 
saída sobre o trabalho concluído.

CANCELED (p. 267) Um trabalho foi cancelado. Detalhes básicos do trabalho.

ERROR (p. 268) Um trabalho tem um erro. Pelo 
menos uma saída tem um erro.

O código ou códigos de erro e 
quaisquer mensagens. Inclui 
qualquer outra informação 
efêmera sobre o status de erro 
da tarefa.
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Evento Enviado quando Contains

NEW_WARNING (p. 268) Surge uma condição de aviso. O código ou códigos de aviso e 
quaisquer mensagens de aviso.

QUEUE_HOP (p. 269) Quando um trabalho sai das filas. Os ARNs das duas filas e a 
prioridade do trabalho dentro da 
fila.

A mensagem de notificação que o AWS Elemental MediaConvert envia para publicar um evento tem o 
formato JSON. Quando MediaConvert o envia um evento à Amazon EventBridge, os campos a seguir 
estão presentes.

• version (versão): atualmente 0 (zero) para todos os eventos.
• id: um UUID versão 4 gerado para cada evento.
• detail-type (detalhe-tipo): o tipo de evento que está sendo enviado.
• source (origem): identifica o serviço que originou o evento.
• conta — OConta da AWS ID de 12 dígitos que executou o trabalho.
• time (hora): a hora em que o evento ocorreu.
• região — Identifica aRegião da AWS do trabalho.
• resources (recursos): uma matriz JSON que contém o nome do recurso da Amazon (ARN) do trabalho.
• detalhe: um objeto JSON contém informações sobre o trabalho.

As seções a seguir contêm detalhes da mensagem do evento, respostas JSON e padrões de eventos para 
cada EventBridge evento MediaConvert emitido.

Tópicos
• Eventos com status INPUT_INFORMATION (p. 251)
• Eventos com status PROGRESSIG (p. 252)
• Eventos com status STATUS_UPDATE (p. 253)
• Eventos com status COMPLETO (p. 255)
• Eventos com status CANCELADO (p. 267)
• Eventos com status ERROR (p. 268)
• Eventos com status NEW_WARNING (p. 268)
• Eventos com status QUEUE_HOP (p. 269)

Eventos com status INPUT_INFORMATION
MediaConvert envia o evento paraINPUT_INFORMATION depois que um trabalho começa a ser 
processado e depois de MediaConvert ler as informações sobre sua entrada. O evento contém 
principalmente informações de mídia sobre sua entrada, como altura e largura do quadro, taxa de quadros 
e codec.

MediaConvert inclui informações sobre todas as suas entradas em um único evento.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oINPUT_INFORMATION status de um trabalho com 
uma única entrada.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
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    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-12-19T19:07:12Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671476818694-phptj0" 
    ], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1671476832075, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1671476818694-phptj0", 
        "status": "INPUT_INFORMATION", 
        "userMetadata": {}, 
        "inputDetails": [ 
            { 
                "id": 1, 
                "uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/file/file.mp4", 
                "audio": [ 
                    { 
                        "channels": 2, 
                        "codec": "AAC", 
                        "language": "UND", 
                        "sampleRate": 44100, 
                        "streamId": 2 
                    } 
                ], 
                "video": [ 
                    { 
                        "bitDepth": 8, 
                        "codec": "H_264", 
                        "colorFormat": "YUV_420", 
                        "fourCC": "avc1", 
                        "frameRate": 24, 
                        "height": 1080, 
                        "interlaceMode": "PROGRESSIVE", 
                        "sar": "1:1", 
                        "standard": "UNSPECIFIED", 
                        "streamId": 1, 
                        "width": 1920 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    }
}

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deINPUT_INFORMATION.

{ 
  "source": ["aws.mediaconvert"], 
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
  "detail": { 
    "status": ["INPUT_INFORMATION"] 
  }
}

Eventos com status PROGRESSIG
MediaConvert envia o evento paraPROGRESSING quando um trabalho é transferido de umSUBMITTED
estado para oPROGRESSING estado.
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Note

Depois que um trabalho fica noPROGRESSING status por 48 horas, o serviço o coloca em 
umERROR estado e para de funcionar nele. Você não será cobrado pelos trabalhos que 
finalizarem com um estado ERROR.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oPROGRESSING status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-12-19T19:20:21Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye" 
    ], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1671477621654, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1671477617078-2886ye", 
        "status": "PROGRESSING", 
        "userMetadata": {} 
    }
}

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status dePROGRESSING.

{ 
    "source": ["aws.mediaconvert"], 
    "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
    "detail": { 
        "status": ["PROGRESSING"] 
    }
}

Eventos com status STATUS_UPDATE
MediaConvert envia o evento porSTATUS_UPDATE aproximadamente um minuto após o início do 
processamento de um trabalho. Por padrão, as atualizações são enviadas aproximadamente a cada 
minuto após isso, até que o serviço conclua a transcodificação ou encontre um erro.

Opcionalmente, você pode especificar uma frequência de atualização diferente em seu trabalho, com 
a configuração Status update interval (Intervalo de atualização de status). Para atualizações mais 
frequentes, você pode escolher 10, 12, 15, 20 ou 30 segundos. Para menos atualizações, você pode 
escolher entre 2 e 10 minutos, em incrementos de um minuto. Para obter mais informações, consulte
Ajustar o intervalo de atualização de status (p. 255).

UmSTATUS_UPDATE evento contém informações sobre a fase atual do seu trabalho. Quando disponível, 
ele contém a porcentagem de conclusão do trabalho e da fase.

As fases da tarefa são as seguintes:

• Durante oPROBING processo, o serviço lê as informações sobre a entrada enquanto se prepara para a 
transcodificação.
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• Durante TRANSCODING, o serviço realiza demux, decodifica, codifica e realiza remux de seu conteúdo. 
Em alguns trabalhos, o serviço também começa a enviar saídas para seu bucket Amazon S3 de saída 
durante essa fase. A fase termina quando todas as transcodificações estiverem concluídas.

• Durante UPLOADING, o serviço carrega as demais saídas transcodificados para o seu bucket do Amazon 
S3.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oSTATUS_UPDATE status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-12-19T19:21:21Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye" 
    ], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1671477681737, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1671477617078-2886ye", 
        "status": "STATUS_UPDATE", 
        "userMetadata": {}, 
        "framesDecoded": 353, 
        "jobProgress": { 
            "phaseProgress": { 
                "PROBING": { 
                    "status": "COMPLETE", 
                    "percentComplete": 100 
                }, 
                "TRANSCODING": { 
                    "status": "PROGRESSING", 
                    "percentComplete": 2 
                }, 
                "UPLOADING": { 
                    "status": "PENDING", 
                    "percentComplete": 0 
                } 
            }, 
        "jobPercentComplete": 7, 
        "currentPhase": "TRANSCODING", 
        "retryCount": 0 
        } 
    }
}

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deSTATUS_UPDATE.

{ 
    "source": ["aws.mediaconvert"], 
    "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
    "detail": { 
        "status": ["STATUS_UPDATE"] 
    }
}
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Ajustar o intervalo de atualização de status
Por padrão, o AWS Elemental MediaConvert enviaSTATUS_UPDATE eventos para a Amazon EventBridge 
aproximadamente uma vez por minuto. Isso permite que você saiba como seu trabalho está progredindo. 
Você pode ajustar o intervalo de atualização de status especificando uma frequência de atualização 
diferente em seu trabalho.

Para especificar a frequência de STATUS_UPDATE

1. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, na seção Configurações do trabalho, escolha
AWSintegração.

2. Na seção de AWSintegração à direita, em Intervalo de atualização de status (seg), escolha intervalo, 
em segundos, entre as atualizações.

Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O 
nome da configuração é statusUpdateInterval.

Eventos com status COMPLETO
MediaConvert envia o evento paraCOMPLETE quando todas as saídas forem gravadas no Amazon 
S3 sem erros. Ele contém avisos e informações de saída para o trabalho concluído. Para obter mais 
informações sobre nomes e caminhos de arquivos de saída, consulteNomes e caminhos de arquivos de 
saída (p. 258).

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oCOMPLETE status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-12-19T19:07:12Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2::jobs/1671476818694-phptj0" 
    ], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1671476832124, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1671476818694-phptj0", 
        "status": "COMPLETE", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
                "count": 1 
            } 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/file/file.mp4" 
                        ], 
                        "durationInMs": 30041, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 1920, 
                            "heightInPx": 1080, 
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                            "qvbrAvgQuality": 7.38, 
                            "qvbrMinQuality": 7, 
                            "qvbrMaxQuality": 8, 
                            "qvbrMinQualityLocation": 2168, 
                            "qvbrMaxQualityLocation": 25025 
                        } 
                    } 
                ], 
                "type": "FILE_GROUP" 
            } 
        ], 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
            { 
                "start": 0, 
                "end": 10 
            } 
        ] 
    }
}

COMPLETEos eventos contêm informações adicionais sobre seu trabalho e seus resultados. A tabela a 
seguir lista e descreve as diferentes propriedades disponíveis nos detalhes da mensagem do evento de 
trabalho.

Detalhes completos da mensagem do evento

Propriedade Tipo de dados Detalhes

paddingInserted integer A duração total dos quadros em 
branco MediaConvert inseridos 
em todas as saídas do seu 
trabalho, em milissegundos.

O preenchimento de vídeo 
insere quadros em branco para 
ajudar a manter as durações 
de áudio e vídeo alinhadas.
paddingInsertedValores 
grandes mostram que mais 
quadros em branco foram 
inseridos. Esses valores também 
mostram até que ponto suas 
faixas de áudio de entrada 
começam tarde ou terminam 
mais cedo, ou ambas.

qvbrAvgQuality flutuante A qualidade média do vídeo da 
saída de taxa de bits variável 
definida por qualidade (QVCR - 
Quality-Defined Variable Bitrate).

Incluído somente para saídas 
QVBR.

qvbrMinQuality flutuante A qualidade mínima de vídeo 
detectada em sua saída QVBR.

Incluído somente para saídas 
QVBR.
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Propriedade Tipo de dados Detalhes

qvbrMaxQuality flutuante A qualidade máxima de vídeo 
detectada em sua saída QVBR.

Incluído somente para saídas 
QVBR.

qvbrMinQualityLocation integer O local em sua saída 
ondeqvbrMinQuality foi 
detectado, em milissegundos.

Você pode 
usarqvbrMinQualityLocation
enquanto analisa a qualidade do 
vídeo de saída e o uso da largura 
de banda.

Incluído somente para saídas 
QVBR.

qvbrMaxQualityLocation integer O local em sua saída 
ondeqvbrMaxQuality foi 
detectado, em milissegundos.

Você pode 
usarqvbrMaxQualityLocation
enquanto analisa a qualidade do 
vídeo de saída e o uso da largura 
de banda.

Incluído somente para saídas 
QVBR.

warnings

código

count

array

integer

integer

Todos os códigos de aviso vistos 
no trabalho e o número de vezes 
que eles ocorreram.

Para obter mais informações, 
consulte Aviso so so 
so (p. 292).

blackVideoDetected integer A duração total dos quadros 
de vídeo pretos em suas 
saídas que também estão 
presentes em suas entradas, em 
milissegundos.

Observe 
queblackVideoDetected não 
inclui nenhuma moldura preta 
inserida por MediaConvert.
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Propriedade Tipo de dados Detalhes

blackVideoSegments

start

end

array

integer

integer

O local ou locais em sua saída 
em que os quadros de vídeo 
pretos foram detectados.

Cada segmento de vídeo preto 
em sua saída é exibido com seu 
próprio início e fim.

Observe 
queblackVideoSegments não 
inclui nenhuma moldura preta 
inserida por MediaConvert.

averageBitrate integer A taxa de bits média da saída 
de vídeo, calculada dividindo a 
duração pelo total de bits.

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deCOMPLETE.

{ 
  "source": ["aws.mediaconvert"], 
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
  "detail": { 
    "status": ["COMPLETE"] 
  }
}

Nomes e caminhos de arquivos de saída

ACOMPLETE notificação de EventBridge trabalho inclui detalhes sobre sua saída em JSON. Essas 
informações incluem os nomes dos arquivos e os caminhos para as saídas da tarefa, incluindo manifestos 
e ativos de mídia.

Os arquivos que o AWS Elemental MediaConvert cria dependem dos grupos de saída que você configura 
no trabalho. Por exemplo, pacotes DASH ISO contém um manifesto .mpd e arquivos de fragmentos de 
mídia mp4.

Você pode encontrar informações sobre o nome do arquivo de saída e o caminho nas seguintes 
propriedades:

playlistFilePaths

Uma lista de caminhos de arquivo do Amazon S3 para os manifestos de nível superior.
outputFilePaths

O caminho do arquivo é a mídia ou o manifesto, dependendo do tipo de grupo de saída.
type

O tipo de grupo de saída, que determina quais arquivos estão listados em playlistFilePaths e
outputFilePaths.

A tabela a seguir resume os valores para estas propriedades, dependendo do tipo de grupo de saída.
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Type (Tipo) playlistFilePaths outputFilePaths

FILE_GROUP (saída padrão) não retornado Nome do arquivo e caminho do 
arquivo de mídia.

Exemplo: s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/file/file.mp4

FILE_GROUP (com saída 
adicional de captura de quadros)

não retornado Nome do arquivo e caminho da 
imagem final capturada.

Exemplo: s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/frameoutput/
file.0000036.jpg

HLS_GROUP Nome do arquivo e caminho do 
manifesto de nível superior.

Exemplo: s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/hls/main.m3u8

Nome do arquivo e caminho 
dos manifestos para as saídas 
individuais.

Exemplos:

• s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/hls/mainv1.m3u8

• s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/hls/mainv2.m3u8

DASH_ISO_GROUP Nome do arquivo e caminho do 
manifesto.

Exemplo: s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/dash/1.mpd

não retornado

CMAF_GROUP Nome e caminho do arquivo para 
cada um dos manifestos de nível 
superior.

Exemplos:

• s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/cmaf/1.mpd

• s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/cmaf/1.m3u8

não retornado

MS_SMOOTH_GROUP Nome do arquivo e caminho do 
manifesto do lado do servidor.

Exemplo: s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/smooth/1.ism

Nome do arquivo e caminho dos 
manifestos de vídeo para cada 
uma das saídas individuais.

Exemplos:

• s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/smooth/1_va.ismv

• s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/smooth/2_va.ismv

Para amostras de respostas do em JSON para cada tipo de grupo de saída, consulte os seguintes tópicos:

Tópicos
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• Grupo de arquivos (p. 260)
• Grupo de arquivos com saída de captura de quadros (p. 261)
• Grupo HLS da Apple (p. 262)
• Grupo DASH ISO (p. 264)
• Grupo CMAF (p. 265)
• Grupo Microsoft Smooth Streaming (p. 266)

Grupo de arquivos

A seguir está um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho comCOMPLETE status. O 
exemplo inclui informações do caminho do arquivo de saída para um grupo de arquivos.

{ 
    "detail": { 
        "status": "COMPLETE", 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
            "start": 0, 
            "end": 10 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/file/file.mp4" 
                        ], 
                        "durationInMs": 180041, 
                        "videoDetails": { 
                            "averageBitrate": 200000, 
                            "widthInPx": 1280, 
                            "heightInPx": 720, 
                            "qvbrAvgQuality": 7.38, 
                            "qvbrMinQuality": 7, 
                            "qvbrMaxQuality": 8, 
                            "qvbrMinQualityLocation": 2168, 
                            "qvbrMaxQualityLocation": 25025 
                        }, 
                    } 
                ], 
                "type": "FILE_GROUP" 
            } 
        ], 
        "timestamp": 1536964380391, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1536964333549-opn151", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
                "count": 1 
            } 
        ], 
    }, 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z", 
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    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl" 
    ]
}

Note

As estatísticas do QVCR estão disponíveis apenas quando a saída de vídeo usa o controle de 
taxa de bits variável definida por qualidade (QVCR - Quality-Defined Variable Bitrate).

Grupo de arquivos com saída de captura de quadros

Este guia fornece um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho comCOMPLETE status. 
Ele também mostra as informações do caminho do arquivo de saída para um grupo de arquivos com uma 
saída de captura de quadro.

Uma saída de captura de quadro é uma saída que você configura para criar imagens estáticas de vídeo. 
Você o configura de forma semelhante a um grupo normal de saída de grupo de arquivos. No entanto, 
você remove o componente de áudio, escolhe Nenhum contêiner para o contêiner e, em seguida, escolhe
Captura de quadro para JPEG para o codec de vídeo.

Note

Você pode criar saídas de captura de quadros somente em trabalhos que também tenham uma 
saída normal de áudio e vídeo. MediaConvert não oferece suporte a trabalhos que consistem 
apenas em uma saída de captura de quadros.

Quando você cria uma saída de captura de quadro, oCOMPLETE status inclui aoutputFilePaths
propriedade. Isso mostra o nome do arquivo e o caminho da imagem final capturada.

Tip

Como o serviço inclui numeração automática nos nomes de arquivos de captura de quadros, você 
pode inferir todas os nomes das imagens do final. Por exemplo, se o seu outputFilePaths
valor é s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/frameoutput/file.0000036.jpg, você pode 
pressupor que existem 35 outras imagens no mesmo local, chamado file.0000001
file.0000002, e assim por diante.

A seguir está um EventBridge exemplo de evento para um trabalho comCOMPLETE status. Ele inclui 
informações do caminho do arquivo de saída para um grupo de arquivos com uma saída de captura de 
quadro.

{ 
    "detail": { 
        "status": "COMPLETE", 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
                { 
                    "start": 0, 
                    "end": 10 
                } 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/frameoutput/file.0000036.jpg" 
                        ], 
                        "durationInMs": 185000, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 1280, 
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                            "heightInPx": 720 
                        } 
                    } 
                ], 
                "type": "FILE_GROUP" 
            }, 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/file/file.mp4" 
                        ], 
                        "durationInMs": 180041, 
                        "blackVideoDurationInMs": 0, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 1280, 
                            "heightInPx": 720, 
                            "averageQVBRScore": 7.38, 
                            "minimumQVBRScore": 7, 
                            "maximumQVBRScore": 8, 
                            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168, 
                            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025 
                        } 
                    } 
                ], 
                "type": "FILE_GROUP" 
            } 
        ], 
        "timestamp": 1536964380391, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1536964333549-opn151", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
                "count": 1 
            } 
        ] 
    }, 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl" 
    ]
}

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida por qualidade (QVCR - Quality-Defined Variable 
Bitrate) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa o controle de taxa de bits variável 
definida por qualidade.

Grupo HLS da Apple

A seguir está um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho comCOMPLETE status. Ele 
inclui informações sobre o caminho do arquivo de saída para um grupo Apple HLS.

{ 
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    "detail": { 
        "status": "COMPLETE", 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
            { 
                "start": 0, 
                "end": 10 
            } 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hls/mainv2.m3u8" 
                        ], 
                        "durationInMs": 180041, 
                        "blackVideoDurationInMs": 0, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 426, 
                            "heightInPx": 240, 
                            "averageQVBRScore": 7.38, 
                            "minimumQVBRScore": 7, 
                            "maximumQVBRScore": 8, 
                            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168, 
                            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hls/mainv1.m3u8" 
                        ], 
                        "durationInMs": 180041, 
                        "blackVideoDurationInMs": 0, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 1280, 
                            "heightInPx": 720, 
                            "averageQVBRScore": 7.38, 
                            "minimumQVBRScore": 7, 
                            "maximumQVBRScore": 8, 
                            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168, 
                            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025 
                        } 
                    } 
                ], 
                "type": "HLS_GROUP", 
                "playlistFilePaths": [ 
                    "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hls/main.m3u8" 
                ] 
            } 
        ], 
        "timestamp": 1536964380391, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1536964333549-opn151", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
                "count": 1 
            } 
        ] 
    }, 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
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    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl" 
    ]
}

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida por qualidade (QVCR - Quality-Defined Variable 
Bitrate) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa o controle de taxa de bits variável 
definida por qualidade.

Grupo DASH ISO

A seguir está um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho comCOMPLETE status. Ele 
inclui informações do caminho do arquivo de saída para um grupo ISO do DASH.

{ 
    "detail": { 
        "status": "COMPLETE", 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
            { 
                "start": 0, 
                "end": 10 
            } 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "durationInMs": 180041, 
                        "blackVideoDurationInMs": 0, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 1280, 
                            "heightInPx": 720, 
                            "averageQVBRScore": 7.38, 
                            "minimumQVBRScore": 7, 
                            "maximumQVBRScore": 8, 
                            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168, 
                            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025 
                        } 
                    } 
                ], 
                "type": "DASH_ISO_GROUP", 
                "playlistFilePaths": [ 
                    "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/dash/1.mpd" 
                ] 
            } 
        ], 
        "timestamp": 1536964380391, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1536964333549-opn151", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
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                "count": 1 
            } 
        ] 
    }, 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl" 
    ]
}

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida por qualidade (QVCR - Quality-Defined Variable 
Bitrate) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa o controle de taxa de bits variável 
definida por qualidade.

Grupo CMAF

A seguir está um EventBridge exemplo de evento para um trabalho comCOMPLETE status. Ele inclui 
informações do caminho do arquivo de saída para um grupo CMAF.

{ 
    "detail": { 
        "status": "COMPLETE", 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
            { 
                "start": 0, 
                "end": 10 
            } 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                            "durationInMs": 180041, 
                            "blackVideoDurationInMs": 0, 
                            "videoDetails": { 
                                "widthInPx": 1280, 
                                "heightInPx": 720, 
                                "averageQVBRScore": 7.38, 
                                "minimumQVBRScore": 7, 
                                "maximumQVBRScore": 8, 
                                "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168, 
                                "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025 
                            } 
                    } 
                ], 
                "type": "CMAF_GROUP", 
                "playlistFilePaths": [ 
                    "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/cmaf/1.mpd", 
                    "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/cmaf/1.m3u8" 
                ] 
            } 
        ], 
        "timestamp": 1536964380391, 
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        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1536964333549-opn151", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
                "count": 1 
            } 
        ] 
    }, 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl" 
    ]
}

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida por qualidade (QVCR - Quality-Defined Variable 
Bitrate) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa o controle de taxa de bits variável 
definida por qualidade.

Grupo Microsoft Smooth Streaming

A seguir está um EventBridge exemplo de evento para um trabalho comCOMPLETE status. Ele inclui 
informações sobre o caminho do arquivo de saída para um grupo do Microsoft Smooth Streaming.

{ 
    "detail": { 
        "status": "COMPLETE", 
        "paddingInserted": 0, 
        "blackVideoDetected": 10, 
        "blackSegments": [ 
            { 
                "start": 0, 
                "end": 10 
            } 
        ], 
        "outputGroupDetails": [ 
            { 
                "outputDetails": [ 
                    { 
                        "outputFilePaths": [ 
                            "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/smooth/1_va.ismv" 
                        ], 
                        "durationInMs": 180041, 
                        "blackVideoDurationInMs": 0, 
                        "videoDetails": { 
                            "widthInPx": 1280, 
                            "heightInPx": 534, 
                            "averageQVBRScore": 7.38, 
                            "minimumQVBRScore": 7, 
                            "maximumQVBRScore": 8, 
                            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168, 
                            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025 
                        } 
                    } 
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                ], 
                "type": "MS_SMOOTH_GROUP", 
                "playlistFilePaths": [ 
                    "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/smooth/1.ism" 
                ] 
            } 
        ], 
        "timestamp": 1536964380391, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1536964333549-opn151", 
        "userMetadata": {}, 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": 000000, 
                "count": 1 
            } 
        ] 
    }, 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl" 
    ]
}

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida por qualidade (QVCR - Quality-Defined Variable 
Bitrate) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa o controle de taxa de bits variável 
definida por qualidade.

Eventos com status CANCELADO
MediaConvert envia o evento paraCANCELED quando o trabalho for cancelado. Ele contém detalhes 
básicos do trabalhotimestampaccountID, incluindoqueuejobId,,userMetadata e.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oCANCELED status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-01-07T23:35:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxtd"], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1515368120764, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1515368087458-qnoxtd", 
        "status": "CANCELED", 
        "userMetadata": {} 
    }
}
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Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deCANCELED.

{ 
    "source": ["aws.mediaconvert"], 
    "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
    "detail": { 
        "status": ["CANCELED"] 
    }
}

Eventos com status ERROR
MediaConvert envia o evento paraERROR quando pelo menos uma saída tem um erro. Ele contém o código 
ou códigos de erro, mensagens e avisos ou outras informações efêmeras do trabalho sobre o status do 
erro do trabalho. Para obter mais informações sobre códigos de erro, consulteCódigos de erro (p. 283).

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oERROR status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-01-07T23:35:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxtd"], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1515368120764, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1515368087458-qnoxtd", 
        "status": "ERROR", 
        "errorCode": 1040, 
        "errorMessage": "Example error message", 
        "userMetadata": {} 
    }
}

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deERROR.

{ 
    "source": ["aws.mediaconvert"], 
    "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
    "detail": { 
        "status": ["ERROR"] 
    }
}

Eventos com status NEW_WARNING
MediaConvert envia um evento paraNEW_WARNING quando surge uma condição de aviso. Uma condição 
de aviso não impede que a tarefa seja executada. Ele contém o ARN da fila de envio, o ID do trabalho e 
uma mensagem de aviso. As mensagens de aviso o informam sobre condições que não interrompem o 
trabalho, mas podem indicar que ele não está progredindo conforme planejado.

Por exemplo, um trabalho que você configurou para pular filas atinge o tempo de espera especificado, mas 
não pode pular.
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NEW_WARNINGcontém apenas a mensagem de aviso mais recente. Ele não relata avisos anteriores, 
mesmo que essas condições de aviso ainda estejam em vigor.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oNEW_WARNING status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-01-07T23:35:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxtd"], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1515368120764, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 
        "jobId": "1515368087458-qnoxtd", 
        "status": "NEW_WARNING", 
        "warningCode": "000000", 
        "warningMessage": "Example warning message", 
        "userMetadata": {} 
    }
}

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deNEW_WARNING.

{ 
  "source": ["aws.mediaconvert"], 
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
  "detail": { 
    "status": ["NEW_WARNING"] 
  }
}

Eventos com status QUEUE_HOP
MediaConvert envia oQUEUE_HOP evento quando um trabalho sai das filas. Ele contém os ARNs das duas 
filas e a prioridade do trabalho dentro das filas.

Ambospriority epreviousPriority serão os mesmos, a menos que a configuração de salto de fila 
especifique uma nova prioridade a ser atribuída à tarefa ao pular filas.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo oQUEUE_HOP status de um trabalho.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change", 
    "source": "aws.mediaconvert", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2018-01-07T23:35:20Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxtd"], 
    "detail": { 
        "timestamp": 1515368120764, 
        "accountId": "111122223333", 
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default", 

269



MediaConvert Guia do usuário
Usando CloudWatch com MediaConvert

        "previousQueue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Alternate", 
        "priority": 0, 
        "previousPriority": 0, 
        "jobId": "1515368087458-qnoxtd", 
        "status": "QUEUE_HOP", 
        "userMetadata": {} 
    }
}

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos 
com status deQUEUE_HOP.

{ 
    "source": ["aws.mediaconvert"], 
    "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"], 
    "detail": { 
        "status": ["QUEUE_HOP"] 
    }
}

Usando CloudWatch com MediaConvert
Você pode usar CloudWatch a Amazon para reunir métricas sobre seus MediaConvert trabalhos do AWS 
Elemental. Veja alguns exemplos do que é possível fazer com CloudWatch:

Obtenha detalhes sobre suas solicitações, filas, trabalhos e saídas

As métricas são agrupadas de acordo com a dimensão, incluindo métricas de operação, métricas de 
fila e métricas de Job.
• As métricas de operação incluem quaisquer erros que ocorram quando você interage com 

MediaConvert.
• As métricas de fila incluem detalhes sobre todos os seus trabalhos em uma determinada fila, como 

o número total de trabalhos ou a duração total de suas saídas.
• As métricas de Job incluem detalhes sobre seus resultados que você pode usar para identificar 

tendências, estatísticas ou possíveis problemas com seu fluxo de trabalho de vídeo.

Para obter mais informações, consulte Lista de MediaConvert CloudWatch métricas (p. 270).
Crie CloudWatch painéis e alarmes

Você pode criar CloudWatch painéis para rastrear itens em uma fila de trabalhos. Por exemplo, 
você pode rastrear trabalhos de transcodificação concluídos ou com erros. Você também pode usar 
métricas como criar alarmesStandbyTime para detectar se há uma grande lista de pendências em 
uma fila de trabalhos. Para obter mais informações, consulte Criação de painéis e alarmes para o 
AWS Elemental MediaConvert usando a Amazon CloudWatch.

Tópicos
• Lista de MediaConvert CloudWatch métricas (p. 270)

Lista de MediaConvert CloudWatch métricas
O AWS Elemental MediaConvert envia as seguintes métricas ao CloudWatch final de cada trabalho.
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Nome da métrica Unidade Descrição

Errors Contagem Rastreia os erros encontrados ao fazer uma 
chamada de API específica.

As operações 
incluem:CreateJobGetJobListJobs,ListPresets,ListQueues,ListTagsForResource, 
eSubscribe

AudioOutputDuration Milissegundos O número de milissegundos de saída somente 
de áudio para uma fila.

SDOutputDuration Milissegundos O número de milissegundos de saída de 
definição padrão (SD) para uma fila.

Para a definição de cada categoria de 
resolução de vídeo, consulte a página de 
MediaConvert preços do AWS Elemental.

HDOutputDuration Milissegundos O número de milissegundos de saída de alta 
definição (HD) para uma fila.

Para a definição de cada categoria de 
resolução de vídeo, consulte a página de 
MediaConvert preços do AWS Elemental.

UHDOutputDuration Milissegundos O número de milissegundos de saída ultra-
high-definition (UHD) para uma fila.

Para a definição de cada categoria de 
resolução de vídeo, consulte a página de 
MediaConvert preços do AWS Elemental.

8KOutputDuration Milissegundos O número de milissegundos de saída de 8K 
para uma fila.

Para a definição de cada categoria de 
resolução de vídeo, consulte a página de 
MediaConvert preços do AWS Elemental.

JobsCompletedCount Contagem O número de tarefas realizadas do.

JobsCanceled Contagem O número de trabalhos cancelados em uma 
fila.

JobsErroredCount Contagem O número de trabalhos que falharam devido 
a entradas inválidas, como uma solicitação 
para transcodificar um arquivo que não está 
no bucket de entrada especificado.

StandbyTime Milissegundos A quantidade de tempo antes de 
MediaConvert começar a transcodificar um 
trabalho, em milissegundos.

TranscodingTime Milissegundos O número de milissegundos MediaConvert 
para concluir a transcodificação.

BlackVideoDetected Milissegundos A duração total dos quadros de vídeo pretos 
em sua saída que também estão presentes 
em sua entrada em milissegundos.
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Nome da métrica Unidade Descrição
Observe queBlackVideoDetected não 
inclui nenhuma moldura preta inserida por 
MediaConvert.

BlackVideoDetectedRatio Proporção A proporção de quadros de vídeo em preto e 
a duração total da saída.

Proporções mais altas mostram saídas com 
mais molduras pretas.

LongestBlackSegmentDetected Milissegundos A localização em sua saída com o maior 
segmento contínuo de quadros de vídeo 
pretos, em milissegundos.

VideoPaddingInserted Milissegundos A duração total dos quadros em branco 
MediaConvert inseridos em todas as saídas 
do seu trabalho, em milissegundos.

O preenchimento de vídeo insere quadros 
em branco para ajudar a manter as 
durações de áudio e vídeo alinhadas.
VideoPaddingInsertedValores grandes 
mostram que mais quadros em branco 
foram inseridos. Eles também mostram até 
que ponto suas faixas de áudio de entrada 
começam tarde, terminam mais cedo ou 
ambas.

VideoPaddingInsertedRatio Proporção A proporção de quadros em branco 
MediaConvert inseridos e a duração geral da 
saída.

Índices mais altos podem indicar problemas 
de sincronização de áudio e vídeo em sua 
entrada.

AvgBitrateTop Bits por segundo A taxa de bits média da saída de saída.

AvgBitrateBottom Bits por segundo A taxa de bits média da saída de saída.

QVBRAvgQualityHighBitrate Ponto A pontuação média de qualidade do QVBR 
da saída com maior taxa de bits no grupo de 
saída.

QVBRAvgQualityLowBitrate Ponto A pontuação média de qualidade do QVBR 
da saída com menor taxa de bits no grupo de 
saída.

QVBRMinQualityHighBitrate Ponto A pontuação mínima de qualidade QVBR da 
saída com maior taxa de bits no grupo de 
saída.

QVBRMinQualityLowBitrate Ponto A pontuação mínima de qualidade QVBR da 
saída com taxa de bits mais baixa no grupo de 
saída.
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Registro de chamadas de MediaConvert API 
comAWS CloudTrail

MediaConvert O está integrado aoAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações tomadas 
por um usuário, uma função ou umAWS serviço do IAM no MediaConvert. CloudTrail captura todas as 
chamadas de API para MediaConvert o, incluindo as chamadas do MediaConvert console do console do 
e de chamadas de código para MediaConvert APIs. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega 
contínua de CloudTrail eventos a um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o MediaConvert. Se 
não configurar uma trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail 
em Event history. Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação 
que foi feita ao MediaConvert, o endereço IP da solicitação, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e 
outros detalhes.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o GuiaAWS CloudTrail do usuário.

MediaConvert informações em CloudTrail
CloudTrail O está habilitado na suaAWS conta da ao criá-la. Quando ocorre uma atividade em 
MediaConvert, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento 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 CloudTrail 
eventos do.

Para obter um registro contínuo de eventos naAWS conta da, incluindo eventos do MediaConvert, 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. 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:

• Visão geral da criação de uma trilha
• CloudTrail serviços e integrações suportados
• Configuração das notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Receber arquivos de CloudTrail log do de várias regiões e Receber arquivos de CloudTrail log do de 

várias contas

Todas MediaConvert as ações são registradas CloudTrail e documentadas na referência 
da MediaConvert API AWS Elemental. Por exemplo, chamadas para asTagResource
operaçõesDeleteQueueCreateQueue, e geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de 
identidade ajudam a determinar:

• Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou do (IAM).
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário 

federado do IAM.
• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .
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Noções básicas sobre entradas de arquivos de 
MediaConvert log
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3 especificado. CloudTrail arquivos de log do. Um evento representa uma única solicitação de 
qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros 
de solicitação e assim por diante. CloudTrail Os arquivos de log do não são um rastreamento de pilha 
ordenada das chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são exibidos em uma ordem específica.

Os exemplos a seguir mostram entradas de CloudTrail registro que demonstram asTagResource
açõesDeleteQueueCreateQueue, e.

Exemplo de entrada de registro: DeleteQueue

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "testuser", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2018-07-10T15:36:29Z", 
    "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteQueue", 
    "awsRegion": "eu-west-1", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0.186", 
    "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "name": "8" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

Exemplo de entrada de registro: CreateQueue

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "testUser", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
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                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2018-07-10T16:49:13Z", 
    "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateQueue", 
    "awsRegion": "eu-west-1", 
    "sourceIPAddress": "54.240.197.6", 
    "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "name": "TestTag2", 
        "description": "", 
        "tags": {} 
    }, 
    "responseElements": { 
        "queue": { 
            "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/TestTag2", 
            "createdAt": 1531241353, 
            "lastUpdated": 1531241353, 
            "type": "CUSTOM", 
            "status": "ACTIVE", 
            "description": "", 
            "name": "TestTag2", 
            "submittedJobsCount": 0, 
            "progressingJobsCount": 0 
        } 
    }, 
    "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

Exemplo de entrada de registro: TagResource

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "testuser" 
    }, 
    "eventTime": "2018-07-10T18:44:27Z", 
    "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com", 
    "eventName": "TagResource", 
    "awsRegion": "eu-west-1", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0.186", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
 Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36", 
    "requestParameters": { 
        "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/1", 
        "Tags": { 
            "CostCenter": "BU-Test" 
        } 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321", 
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    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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Marcação de MediaConvert recursos 
do AWS Elemental

Uma tag é um rótulo que você ou a AWS atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e 
um valor. Para tags atribuídas por você, é possível definir a chave e o valor. Por exemplo, convém definir a 
chave como "estágio" e o valor como "teste". As tags ajudam a identificar e organizar os recursos da AWS. 
As tags que você atribui aos MediaConvert trabalhos, modelos de trabalho, filas e predefinições do AWS 
Elemental são integradas às tags em todosAWS os serviços.

Casos de uso populares para essas tags são os seguintes:

• Você pode ativar essas tags no painel do AWS Billing and Cost Management. e em seguida, configurar 
um relatório de alocação de custos mensal. Para obter mais informações, consulte Configurando 
recursos para alocação de custos por meio de etiquetagem (p. 277).

• Você pode permitir ou negar acesso em nível de recurso aos seus recursos usando oAWS Identity and 
Access Management (IAM). Para obter mais informações, consulte Controle do acesso aos recursos da 
AWS usando tags de recursos no Guia do usuário do IAM.

Tópicos
• Configurando MediaConvert recursos do AWS Elemental para alocação de custos por meio de 

marcação (p. 277)
• Adicionar tags ao criar um MediaConvert recurso do AWS Elemental (p. 278)
• Adicionar tags a um MediaConvert recurso existente do AWS Elemental (p. 279)
• Visualização de tags em um MediaConvert recurso do AWS Elemental (p. 280)
• Edição de tags em um MediaConvert recurso do AWS Elemental (p. 280)
• Remover tags de um MediaConvert recurso do AWS Elemental (p. 280)
• Restrições para tags nos MediaConvert recursos do AWS Elemental (p. 281)
• Usando tags de metadados com MediaConvert trabalhos do AWS Elemental (p. 281)

Configurando MediaConvert recursos do AWS 
Elemental para alocação de custos por meio de 
marcação

Para todas as saídas que você produz usando uma fila sob demanda, você pode usar oAWS Billing and 
Cost Management painel para configurar um relatório mensal de alocação de custos. Esse relatório mostra 
o que a AWS cobra pela transcodificação, classificado por recurso. É possível configurar seus trabalhos 
para que as saídas de trabalho sejam classificadas por tags no trabalho ou em um recurso usado para 
criar o trabalho. Ou seja, você pode classificar a fatura pelas tags que colocar no trabalho, na fila para 
a qual você enviou o trabalho, no modelo de trabalho usado como base para criar o trabalho, ou nas 
predefinições de saída usadas para configurar as saídas individuais do trabalho.

Para configurar a alocação de custos por meio da marcação para suas MediaConvert cobranças 
do AWS Elemental

1. Marque os recursos pelos quais você pretende classificar sua fatura. Para obter instruções, consulte 
os outros tópicos nesse capítulo.

277

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_tags.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_tags.html


MediaConvert Guia do usuário
Adicionar tags ao criar um recurso

2. Crie seus trabalhos de transcodificação, especificando como deseja que seus custos sejam alocados, 
da seguinte maneira:

a. Na página Criar Job, no painel Job à esquerda, em Configurações do trabalho, escolha
AWSintegração.

b. Na seção Configurações do Job à direita, em AWSIntegração, para Fonte da tag de cobrança, 
escolha quais tags você deseja usar para classificar as saídas do trabalho. Você pode escolher 
classificar por tags em um recurso usado para criar o trabalho: modelo de trabalho, predefinição 
de saída ou fila. Ou é possível escolher Job (Trabalho) para classificar por tags no próprio 
trabalho.

Note

Os trabalhos e as tags neles persistem por apenas 90 dias. Se o fluxo de trabalho fizer 
referência a tags por períodos mais longos, use tags na fila, no modelo de trabalho ou na 
predefinição de saída em vez de tags no trabalho.

3. Ative essas tags no painel do AWS Billing and Cost Management. Para obter mais informações, 
consulte Ativar etiquetas de alocação de custos definidas pelo usuário no Guia do usuário de Billing 
and Cost Management da.

4. Configurar seus relatórios Para obter mais informações, consulte o Relatório mensal de alocação de 
custos no Guia do usuário de Billing and Cost Management da.

Adicionar tags ao criar um MediaConvert recurso do 
AWS Elemental

Os procedimentos a seguir mostram como adicionar tags às suas MediaConvert filas, modelos de trabalho 
e predefinições de saída ao criá-los.

Tópicos

Adicionar tags ao criar um recurso (console)
Você pode adicionar tags ao criar uma fila, modelo de trabalho, ou predefinição de saída.

Para adicionar tags ao criar uma fila, modelo de trabalho, ou predefinição de saída (console)

1. Siga as etapas em um dos seguintes procedimentos para começar a criar o recurso, mas não salve o 
recurso:

• Configuração de um trabalho (p. 9)
• Como criar uma fila sob demanda (p. 76)
• Criação de um modelo personalizado do zero (p. 66)
• Criação de uma predefinição personalizada do zero (p. 58)
• Criação de uma predefinição personalizada a partir de uma predefinição do sistema (p. 59)

2. Encontre a seção Tags no local relevante:

• Para trabalhos — na página Criar Job, depois de escolher Configurações na seção Trabalho à 
esquerda

• Para filas — na parte inferior da página Criar fila
• Para predefinições de saída — na parte inferior da página Criar predefinição
• Para modelos de Job — na parte inferior da página Criar modelo de trabalho, depois de escolher

Configurações na seção Trabalho à esquerda
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3. Na seção Tags, escolha Add (Adicionar).
4. Para Tag key (Chave de tag), insira um nome para a tag. Para Tag value (Valor de tag), insira um 

valor para a tag.
5. Escolha Create (Criar) para salvar o novo recurso com as tags.

Adicionar tags ao criar um recurso (API eAWS CLI)
Ao criar um trabalho, modelo de trabalho, predefinição de saída ou fila usando a MediaConvert API do 
AWS Elemental ou aAWS CLI, envie sua especificação JSON para o recurso normalmente. Inclua tags 
conforme mostrado no exemplo JSON a seguir, em tags.

{ 
 "name": "Job Template Test with Resource Tags", 
 "description": "Job Template Test", 
 "tags":{ 
  "Company": "Banana", 
  "Stage": "Production"   
 }, 
 "settings":{

Adicionar tags a um MediaConvert recurso 
existente do AWS Elemental

O procedimento a seguir mostra como adicionar tags a modelos de trabalho, predefinições de saída ou 
filas existentes usando o MediaConvert console AWS Elemental. Você não pode usar o console para 
adicionar tags a tarefas existentes.

Para obter informações sobre como adicionar tags usando a API, consulte o método POST na seção 
endpoint Tags da API de referência do MediaConvert .

Note

As tags em seus MediaConvert recursos não aparecem na resposta JSON a umaGET solicitação 
no recurso. Em vez disso, envie uma solicitação GET ao endpoint Tags Se enviar sua solicitação 
diretamente para a API, em vez de usar um SDK, você deverá codificar o ARN do recurso na 
URL.

Como adicionar tags a modelos de trabalho, predefinições de saída e filas (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Output presets (Predefinições de saída), Job templates (Modelos de trabalho), ou Queues 

(Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico ao qual você deseja adicionar uma tag.
5. Escolha Update (Atualizar), Edit queue (Editar fila), ou Update preset (Atualizar predefinição) botão no 

canto superior direito.
6. Na seção Tags na parte inferior da página, escolha Add (Adicionar).
7. Para Tag key (Chave de tag), insira um nome para a tag. Para Tag value (Valor de tag), insira um 

valor para a tag.
8. Escolha Save (Salvar).
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Visualização de tags em um MediaConvert recurso 
do AWS Elemental

O procedimento a seguir mostra como visualizar tags em filas, modelos de trabalho e predefinições de 
saída existentes usando o MediaConvert console AWS Elemental.

Para fazer isso usando a API, consulte o método GET na seção endpoint Tags arn da API de referência do 
MediaConvert . Se enviar sua solicitação diretamente para a API, em vez de usar um SDK, você deverá 
codificar o ARN do recurso na URL.

Para visualizar tags em filas, modelos de trabalho e predefinições de saída (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Job templates (Modelos de trabalho), Output presets (Predefinições de saída) ou Queues 

(Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico que tenha tags que você deseja visualizar.
5. Visualize as tags para o recurso na seção Tags na parte inferior da página.

Edição de tags em um MediaConvert recurso do 
AWS Elemental

O procedimento a seguir mostra como editar tags em modelos de trabalho, predefinições de saída e filas 
usando o MediaConvert console do AWS Elemental. Não é possível editar tags em trabalhos existentes.

Para fazer isso usando a API, consulte o método POST na seção endpoint Tags da API de referência do 
MediaConvert .

Como editar tags de modelos de trabalho, predefinições de saída e filas (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Job templates (Modelos de trabalho), Output presets (Predefinições de saída) ou Queues 

(Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico que tenha tags que você deseja alterar.
5. Escolha Update (Atualizar), Edit queue (Editar fila), ou Update preset (Atualizar predefinição) botão no 

canto superior direito.
6. Na seção Tags na parte inferior da página, edite os valores para Tag key (Chave de tag) e Tag values 

(Valores de tag) que você deseja alterar.
7. Escolha Save (Salvar).

Remover tags de um MediaConvert recurso do 
AWS Elemental

O procedimento a seguir mostra como remover tags de tarefas, predefinições de saída e filas usando o 
MediaConvert console do AWS Elemental.
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Para fazer isso usando a API, consulte o método PUT na seção endpoint Tags da API de referência do 
MediaConvert .

Como remover tags de um modelo de trabalho, uma predefinição de saída ou uma fila (console)

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Job templates (Modelos de trabalho), Output presets (Predefinições de saída) ou Queues 

(Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico que tenha tags que você deseja alterar.
5. Escolha Update (Atualizar), Edit queue (Editar fila), ou Update preset (Atualizar predefinição) botão no 

canto superior direito.
6. Ao lado de qualquer tag que você deseja excluir, escolha Remove (Remover).
7. Escolha Save (Salvar).

Restrições para tags nos MediaConvert recursos do 
AWS Elemental

As restrições básicas a seguir se aplicam às tags:

• Número máximo de tags por recurso – 50.
• Comprimento máximo da Key (Chave): 128 caracteres Unicode.
• Comprimento máximo do valor: 256 caracteres Unicode.
• Valores válidos para Key (Chave) e Value (Valor) letras maiúsculas e minúsculas no conjunto de 

caracteres UTF-8, números, espaço e os seguintes caracteres: _.:/= + - and @.:/= + - and @
• As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
• Não use o prefixo aws: em chaves ou valores. Ele é reservado para uso da AWS.

Usando tags de metadados com MediaConvert 
trabalhos do AWS Elemental

A menos que você tenha integrações ou fluxos de trabalho que dependam de tags de metadados 
(userMetadata), recomendamos usar as tags padrão da AWS para a integração automática com 
serviços da AWS e para integrações e fluxos de trabalho personalizados. Para obter mais informações, 
consulte Marcação de MediaConvert recursos do AWS Elemental (p. 277).

Uma tag é um rótulo que você ou a AWS atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e 
um valor. Para tags atribuídas por você, é possível definir a chave e o valor. Por exemplo, convém definir 
a chave como "estágio" e o valor como "teste". As tags ajudam a identificar e organizar os recursos da 
AWS. As tags de metadados que você atribui aos MediaConvert trabalhos do AWS Elemental aparecem 
nas EventBridge notificações da Amazon.

As tags de metadados são adicionadas aos trabalhos de uma das seguintes maneiras:

• Por meio do MediaConvert console na página de configurações do Job, no painel Metadados.
• Por meio da MediaConvert API em suas configurações de trabalho, carga JSON. Inclua tags conforme 

mostrado no trecho JSON a seguir, em userMetadata. Para obter mais informações, consulte a seção 
endpoint Jobs (Trabalhos) da MediaConvert referência de API.
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{ 
 "name": "Job Template Test with Resource Tags", 
 "description": "Job Template Test", 
 "userMetadata":{ 
  "Company": "Banana", 
  "Stage": "Production"   
 }, 
 "settings":{

Restrições de etiquetas de MediaConvert trabalho do 
AWS Elemental
As restrições básicas a seguir se aplicam às tags em trabalhos:

• Número máximo de tags por trabalho: 10.
• Comprimento máximo da chave: 128 caracteres Unicode.
• Comprimento máximo do valor: 256 caracteres Unicode.
• Valores válidos de chave e valor: letras Unicode maiúsculas e minúsculas em qualquer idioma, números, 

espaço e os seguintes caracteres: _.:/= + - e @.
• As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
• Não use o prefixo aws: em chaves ou valores. Ele é reservado para uso da AWS.
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Solução de problemas
Este capítulo descreve erros e avisos que você pode usar para solucionar problemas do AWS Elemental 
MediaConvert.

Os erros ocorrem quando seu trabalho se depara com um problema que resulta em umERROR status. 
Você recebe avisos quando ocorre um problema em seu trabalho, mas o trabalho ainda é concluído. Para 
obter mais informações sobre status de trabalhos, consulteMonitorando MediaConvert o progresso do 
trabalho (p. 249).

Erros e avisos consistem tanto em um código quanto em uma mensagem. O código fornece um 
identificador exclusivo para o problema e a mensagem fornece uma breve nota sobre o que aconteceu. 
Para obter mais detalhes, incluindo possíveis causas e as próximas etapas recomendadas, encontre seu 
erro ou aviso nas seções a seguir.

Se você entrar em contato com o AWS SupportCentro para fins de solução de problemas, tenha as 
seguintes informações disponíveis:

• ORegião da AWS que você usou para o trabalho
• ID de trabalho so so so so
• SeuConta da AWS ID
• Seu conteúdo de origem, se aplicável e disponível
• Quaisquer outros detalhes sobre o problema que possam ajudar na solução de problemas

Tópicos
• Códigos de erro (p. 283)
• Aviso so so so (p. 292)

Códigos de erro
MediaConvert retorna códigos de erro quando os trabalhos de transcodificação apresentam problemas. 
Você pode usar EventBridge a Amazon para rastrear os códigos de erro que o serviço retorna.

Essa tabela fornece informações detalhadas sobre códigos de erro e mensagens MediaConvert 
retornadas, suas possíveis causas e soluções.

Note

MediaConvert cobra sua conta somente quando um trabalho atinge oCOMPLETED status. Você 
não paga por trabalhos que terminam em umERROR status.

Código de erro Message Detalhes

1010 Erro de entrada O serviço não pode abrir um 
ou mais de seus arquivos de 
entrada. As possíveis causas são 
as seguintes:

• O arquivo está corrompido.
• Há um problema com suas 

permissõesAWS Identity and 
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Access Management (IAM). 
Verifique o seguinte:

As permissões da função 
do IAM que o serviço 
assume (p. 5).

As permissões do IAM da 
pessoa conectada ao serviço 
que cria a tarefa.

• O tipo de arquivo de entrada 
não é suportado. Consulte
Codecs e contêineres de 
entrada compatíveis (p. 201).

• O caminho especificado para o 
arquivo de entrada do Amazon 
S3 está errado. Para verificar 
o caminho correto do arquivo, 
escolha o botão Procurar
no console e selecione seu 
arquivo no bucket do Amazon 
S3.

1020 Erro de vídeo O serviço não pode encontrar 
nenhum vídeo em seu fluxo de 
entrada. O serviço conseguiu 
abrir e ler seu arquivo de 
entrada, mas não conseguiu 
encontrar um fluxo elementar de 
vídeo. As possíveis causas são 
as seguintes:

• Existe um problema com o 
arquivo de entrada.

• O arquivo de entrada incorreto 
foi especificado.

1021 Erro de áudio O serviço não consegue 
encontrar nenhum áudio em 
seu fluxo de entrada. O serviço 
conseguiu abrir e ler seu arquivo 
de entrada, mas não conseguiu 
encontrar um fluxo elementar de 
áudio. As possíveis causas são 
as seguintes:

• Existe um problema com o 
arquivo de entrada.

• O arquivo de entrada incorreto 
foi especificado.
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1030 Codec não suportado O serviço não suporta o codec 
ou o contêiner do arquivo de 
entrada. Consulte Codecs 
e contêineres de entrada 
compatíveis (p. 201).

1040 Erro de configurações Uma ou mais configurações 
de codificação da tarefa 
não são suportadas na 
combinação especificada. Ou as 
configurações de codificação não 
são compatíveis com a entrada.

1041 Erro de configurações de 
aceleração

As configurações da tarefa 
não são compatíveis com 
transcodificação acelerada. 
Consulte Limitações de 
Job para transcodificação 
acelerada no AWS Elemental 
MediaConvert (p. 97).

1042 A tarefa não exige capacidade de 
processamento suficiente para 
transcodificação acelerada

Esta tarefa não exige 
capacidade de processamento 
suficiente para se beneficiar 
de transcodificação acelerada. 
Considere o uso de 
transcodificação acelerada para 
tarefas que poderiam demorar 
10 minutos ou mais para serem 
executadas.

1050 Disco cheio Erro de gravação, disco cheio. 
Tente reduzir o número de 
saídas na tarefa ou reduzir o 
comprimento da saída.
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1056 Erro de abertura do arquivo O serviço não pode abrir um 
arquivo de entrada ou saída. 
As possíveis causas são as 
seguintes:

• Um arquivo está corrompido.
• Há um problema com suas 

permissões do IAM. Verifique o 
seguinte:

As permissões da função 
do IAM que o serviço 
assume (p. 5).

As permissões do IAM da 
pessoa conectada ao serviço 
que cria a tarefa.

• O tipo de arquivo de 
entrada ou saída não é 
suportado. Consulte Codecs 
e contêineres de entrada 
compatíveis (p. 201).

• O caminho especificado para o 
arquivo de entrada do Amazon 
S3 está errado. Para verificar 
o caminho correto do arquivo, 
escolha o botão Procurar
no console e selecione seu 
arquivo no bucket do Amazon 
S3.

1060 Erro de recorte Os timecodes de início e fim 
especificados para um recorte de 
entrada não existem no fluxo de 
entrada associado.

Uma possível causa é que 
os timecodes de recorte de 
entrada são especificados 
a partir de zero, mas os 
timecodes incorporados 
começam em um horário 
diferente de00:00:00:00. Para 
resolver isso, defina a fonte
Timecode de entrada e a Fonte
de configuração do Timecode em
Configurações da Job para Iniciar 
em 0.
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1075 Erro de análise Demuxer MediaConvert não foi possível 
se recuperar de um arquivo 
problemático durante a 
desmixagem. Verifique se 
você forneceu uma entrada 
suportada (p. 201). Se for 
MediaConvert compatível com 
sua entrada, abra uma caixa 
comAWS Support.

1076 Erro de leitura da fonte O transcodificador não conseguiu 
ler a partir de um dos arquivos 
de entrada. O arquivo pode ter 
um fim de arquivo inesperado. 
Verifique se seu arquivo de 
entrada é válido e se está 
truncado corretamente.

1080 Erro de saída MXF Há um problema na forma como 
as configurações de saída do 
MXF são definidas em seu 
trabalho. Verifique se essas 
configurações estão corretas e 
válidas por especificação.

1091 Erro de criptografia Houve um erro ao criptografar 
uma ou mais saídas da tarefa. 
Verifique se a função do IAM 
que você escolheu em suas 
configurações de MediaConvert 
trabalho fornece acesso para 
invocar o Amazon API Gateway.

Para mais informações sobre 
como configurar essa função 
do IAM, consulte Set Up 
IAM Permissions (Configurar 
permissões do IAM) (p. 5) neste 
guia.

1092 Erro de inicialização de áudio de 
decodificação

MediaConvert não consegue 
decodificar um ou mais dos 
seus fluxos de áudio de entrada. 
MediaConvert suporta o codec e 
o contêiner, mas há um problema 
com a fonte de áudio que impede 
que o transcodificador a leia.
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1401 Problemas de permissão O Amazon S3 negou o acesso a 
um arquivo ou bucket. Verifique 
as políticas de bucket em suas 
posições de entrada e saída. 
Além disso, verifique se a 
tarefa tem a função do IAM 
correta especificada e se a 
função possui as permissões 
necessárias.

Para obter mais informações, 
consulte as informações a seguir.

• Usando políticas de bucket e 
políticas de usuário no Guia do 
usuário do Amazon S3

• Configurar permissões do 
IAM (p. 5) neste guia

1404 Erro de abertura do arquivo MediaConvert não foi possível 
encontrar um arquivo ou bucket 
do Amazon S3. Verifique se 
o bucket S3 e os arquivos de 
entrada existem e se estão 
especificados corretamente na 
tarefa. Verifique também se 
MediaConvert tem permissões 
para acessá-los.

Para obter mais informações, 
consulte as informações a seguir.

• Trabalhando com buckets 
do Amazon S3 no Guia do 
desenvolvedor do Amazon S3

• Usando políticas de bucket e 
políticas de usuário no Guia do 
usuário do Amazon S3

• Configurar permissões do 
IAM (p. 5) neste guia
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1432 Erro de função do IAM A função especificada em suas 
configurações de MediaConvert 
trabalho não tem as permissões 
necessárias ou tem outro 
problema. Verifique se a tarefa 
tem a função do IAM correta 
especificada e se a função tem 
as permissões corretas

Para mais informações sobre 
como configurar essa função 
do IAM, consulte Set Up 
IAM Permissions (Configurar 
permissões do IAM) (p. 5) neste 
guia.

1433 Erro de função do IAM A função especificada em suas 
configurações de MediaConvert 
trabalho não existe. Verifique 
se a tarefa tem a função do IAM 
correta especificada.

Para mais informações sobre 
como configurar essa função 
do IAM, consulte Set Up 
IAM Permissions (Configurar 
permissões do IAM) (p. 5) neste 
guia.

1434 Erro de função do IAM A função especificada em suas 
configurações de MediaConvert 
trabalho não tem as permissões 
necessárias. Verifique se o 
trabalho tem a função correta do 
IAM especificada e se a função 
tem MediaConvert uma entidade 
confiável.

Para mais informações sobre 
como configurar essa função 
do IAM, consulte Set Up 
IAM Permissions (Configurar 
permissões do IAM) (p. 5) neste 
guia.

1507 Disco cheio Erro de gravação, disco cheio. 
Tente reduzir o número de 
saídas na tarefa ou reduzir o 
comprimento da saída.
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1515 Erro de função do IAM A função especificada em suas 
configurações de MediaConvert 
trabalho não tem as permissões 
necessárias ou está mal 
formada. Verifique se a tarefa 
tem a função do IAM correta 
especificada e se a função tem 
as permissões corretas

Para mais informações sobre 
como configurar essa função 
do IAM, consulte Set Up 
IAM Permissions (Configurar 
permissões do IAM) (p. 5) neste 
guia.

1550 Falha de aceleração Houve um erro inesperado com a 
transcodificação acelerada dessa 
tarefa. Entre em contato com a 
AWS Support.

1999 Erro desconhecido Houve um erro de inesperado 
com a transcodificação. Entre em 
contato com a AWS Support.

3400 A entrada HLS não atende aos 
requisitos

Sua entrada HLS não está em 
conformidade com os requisitos 
de entradas HLS MediaConvert 
suportadas. Para obter mais 
informações, consulte Usando 
entradas HLS com o AWS 
Elemental MediaConvert (p. 204).

3401 Acesso não autorizado ao 
arquivo HTTP

Você especificou um URL 
HTTP (S) para um arquivo de 
entrada que requer autenticação. 
MediaConvert não passa 
credenciais de autenticação 
para o servidor HTTP. Altere as 
permissões do seu arquivo no 
servidor HTTP ou faça o upload 
do arquivo para o Amazon S3 
e especifique a localização do 
Amazon S3.

Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de entrada 
HTTP (p. 4).
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3403 Acesso proibido ao HTTP Você especificou um URL HTTP 
para um arquivo de entrada, 
mas o servidor HTTP recusa a 
solicitação. Verifique se você 
especificou o URL correto. Se 
tiver especificado corretamente, 
entre em contato com a equipe 
responsável por manter o 
servidor HTTP que hospeda seu 
arquivo.

3404 Arquivo HTTP não encontrado Você especificou um URL HTTP 
para um arquivo de entrada, 
mas o servidor HTTP não tem 
o arquivo. Verifique se você 
especificou o URL correto.

3408 Erro de upload do HTTP Você especificou um URL HTTP 
para um arquivo de entrada, mas 
o upload falhou por um motivo 
não relacionado aos erros 3401, 
3403 e 3404. Entre em contato 
com a AWS Support.

3450 Erro de servidor HTTP Você especificou um URL HTTP 
para um arquivo de entrada, mas 
o servidor HTTP retornou um 
erro ou falhou. Entre em contato 
com a equipe responsável por 
manter o servidor HTTP que 
hospeda seu arquivo.

3451 Erro de conexão com o servidor 
HTTP

Você especificou um URL HTTP 
para um arquivo de entrada, mas 
o MediaConvert não consegue 
se conectar ao servidor HTTP. 
Verifique se você especificou o 
URL correto.

3457 Entrada não permitida pela 
política

Você especificou um local de 
entrada que sua política não 
permite. Especifique um local de 
entrada permitido e reenvie seu 
trabalho.
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3999 Erro HTTP desconhecido Ocorreu um erro inesperado 
relacionado à recuperação 
do seu arquivo de entrada a 
partir de um servidor HTTP. 
Verifique se você consegue 
fazer download do arquivo 
manualmente no seu host 
HTTP. Se você puder, entre em 
contatoAWS Support. Se não 
conseguir fazer o download, 
entre em contato com a equipe 
responsável por manter o 
servidor HTTP que hospeda seu 
arquivo.

Aviso so so so
O AWS Elemental MediaConvert retorna códigos de aviso quando os trabalhos de transcodificação 
enfrentam problemas que não impedem a conclusão do trabalho. Você pode usar EventBridge a Amazon 
para rastrear os códigos de aviso que o serviço retorna. Para obter mais informações, consulte Usando 
EventBridge com o AWS Elemental MediaConvert (p. 246).

Esta tabela fornece informações detalhadas sobre os códigos de aviso MediaConvert retornados, incluindo 
possíveis causas e soluções.

Aviso so so so Message Detalhes

100000 Seu trabalho não conseguiu sair 
da fila de envio original para a fila 
de destino.

Seu trabalho aguardou na fila 
de envio original por mais tempo 
do que o tempo de espera 
especificado, mas não conseguiu 
passar para a nova fila de 
destino. Verifique se sua fila de 
destino ainda existe. Nenhuma 
ação é necessária, mas seu 
trabalho pode levar mais tempo 
do que você espera para ser 
concluído.

Você controla o comportamento 
do salto, incluindoWait 
minutes e oDestination 
queue, nas configurações de
salto na fila de gerenciamento 
de Job. Para obter mais 
informações, consulte
HopDestination na Referência 
da API do .

230002 MediaConvert não é possível 
aplicar a correção da duração do 
áudio à sua entrada.

Há algo errado com a'stts'
time-to-sample tabela na faixa de 
áudio do contêiner do arquivo de 
entrada e não é MediaConvert 

292

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-model-hopdestination
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/apireference/jobs.html#jobs-model-hopdestination


MediaConvert Guia do usuário
Aviso so so so

Aviso so so so Message Detalhes
possível aplicar a correção da 
duração do áudio.

Para obter mais informações 
sobre a correção da duração do 
áudio, consulte a Referência da 
API.

Verifique se há algum problema 
de sincronização de áudio e 
vídeo na saída.

23004 Sua entrada não contém 
informações em seu 
átomo'mdhd' de cabeçalho de 
mídia.

O átomo do cabeçalho 
de'mdhd' mídia em sua entrada 
está incompleto ou não tem 
dados. MediaConvert espera que 
o'mdhd' átomo tenha 32 bytes 
ou 20 bytes.

MediaConvert pode não ler sua 
entrada corretamente. Verifique a 
precisão e a qualidade da saída, 
incluindo a duração total do 
arquivo e os códigos de idioma.

240.000 MediaConvert adicionou pelo 
menos 100 milissegundos de 
silêncio de áudio para manter o 
áudio e o vídeo sincronizados.

Sua faixa de áudio de 
entrada tem dados ausentes, 
corrompidos ou inesperados. 
Verifique se há algum problema 
de sincronização de áudio e 
vídeo na saída.

240001 MediaConvert reduziu pelo 
menos 100 milissegundos de 
áudio para manter o áudio e o 
vídeo sincronizados.

Verifique se há algum problema 
de sincronização de áudio e 
vídeo na saída.

250001 Suas legendas de entrada têm 
uma fonte incompatível.

Você enviou uma legenda 
de entrada com uma fonte 
incompatível. MediaConvert 
em vez disso, usará uma fonte 
genérica.

250002 SuaDolby CBI entrada tem uma 
taxa de bits não suportada.

Você enviou umaDolby CBI 
entrada com uma taxa de bits 
não suportada. MediaConvert o 
aumentará para uma taxa de bits 
suportada.

Verifique se o aplicativo que está 
gerando suaDOLBY CBI entrada 
está atual e atualizado.
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270.000 MediaConvert recebeu um 
código de erro 503 Slow Down 
do Amazon S3 ao gravar sua 
saída em seu bucket de destino.

Enquanto MediaConvert estava 
gravando seus arquivos de saída 
em seu bucket de destino, eles 
foram limitados pelo Amazon S3. 
Seu trabalho pode parar ou levar 
mais tempo do que o esperado 
para ser concluído.

Você recebe uma resposta503 
Slow Down de erro ao exceder 
seu limite de taxa de solicitação 
para o Amazon S3. Verifique se 
há outros aplicativos que estejam 
fazendo solicitações simultâneas 
e limite-as.

Para obter mais informações, 
consulte Solução de problemas 
do Amazon S3.
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Segurança no AWS Elemental 
MediaConvert

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

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

• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa produtos 
da AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que podem ser usados com segurança. 
Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos
programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de compatibilidade que 
se aplicam ao AWS Elemental MediaConvert, consulte AWSServiços da no escopo pelo programa de 
compatibilidade.

• Segurança na 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 empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar 
o MediaConvert. Os tópicos a seguir mostram como configurar o para atender MediaConvert aos seus 
objetivos de segurança e conformidade. Você também saberá mais sobre como usarAWS outros produtos 
da que ajudam a monitorar e proteger os MediaConvert recursos do.

Tópicos
• ProteçãoAWS de dados geral (p. 295)
• Protegendo seus ativos de mídia com criptografia e DRM usando o AWS Elemental 

MediaConvert (p. 296)
• Identity and Access Management para o AWS Elemental MediaConvert (p. 306)
• Como permitir ou proibir tipos de localização de entrada usando uma política (p. 323)
• Validação de conformidade do AWS Elemental MediaConvert (p. 325)
• Resiliência no AWS Elemental MediaConvert (p. 325)
• Segurança da infraestrutura no AWS Elemental MediaConvert (p. 326)

ProteçãoAWS de dados geral
O modelo de responsabilidadeAWS compartilhada modelo se aplica à proteção de dados no AWS 
Elemental MediaConvert. Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a 
infraestrutura global que executa toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre 
seu conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e 
gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre 
a privacidade de dados, consulte as Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para obter 
mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared 
Responsibility Model and GDPR no Blog de segurança da AWS.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da Conta da AWS e 
configure as contas de usuário individuais com o AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) ou o AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas 
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as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você 
proteja seus dados das seguintes formas:

• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão dos 

Serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e 

proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de 

uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações 
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações de identificação confidenciais, como 
endereços de email dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso inclui quando você trabalha com MediaConvert ouServiços da AWS usando o console, a API 
ouAWS os SDKs.AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou campos de texto de formato livre usados 
para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para 
um servidor externo, recomendemos fortemente que não sejam incluídas informações de credenciais no 
URL para validar a solicitação a esse servidor.

Protegendo seus ativos de mídia com criptografia e 
DRM usando o AWS Elemental MediaConvert

Use a criptografia para proteger seu conteúdo contra acesso não autorizado. Você pode usar qualquer 
combinação dessas opções de criptografia com o AWS Elemental MediaConvert:

• Criptografia do lado do cliente: criptografe seus arquivos de entrada antes de enviá-los para o Amazon 
S3 para protegê-los em trânsito.

• Criptografia do lado do servidor: mantenha seus arquivos de saída protegidos nos buckets do Amazon 
S3 nos quais o AWS Elemental MediaConvert lê e grava.

• Gerenciamento de direitos digitais (DRM): certifique-se de que, assim que você distribuir o conteúdo, 
apenas os visualizadores autorizados possam visualizá-lo.

A ilustração a seguir mostra essas opções de criptografia.

Tópicos
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• Implementando a criptografia do lado do cliente (p. 297)
• Implementando a criptografia do lado do servidor (p. 300)
• Implementando o gerenciamento de direitos digitais (DRM) (p. 302)

Implementando a criptografia do lado do cliente
A criptografia do lado do cliente é uma das três opções de criptografia que você pode usar com o AWS 
Elemental MediaConvert. Com a criptografia do lado do cliente, você criptografa entrada dos arquivos 
antes de gravá-los no Amazon S3.

Você pode usar a criptografia no lado do cliente em conjunto com as outras duas opções. A ilustração a 
seguir mostra as três opções.

Quando você configura a criptografia no lado do cliente, você usa vários serviços da AWS, como mostrado 
no diagrama a seguir.
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Para usar a criptografia do lado do cliente com o AWS Elemental MediaConvert

1. UseAWS Key Management Service (AWS KMS) para criar uma chave KMS. Para obter os 
procedimentos, consulte Criação de chaves no Guia doAWS Key Management Service desenvolvedor. 
Para obter uma visão geral, consulte AWS Key Management Serviceos conceitos no mesmo guia.

2. Crie uma chave de dados a ser usada para criptografar o conteúdo. Use a operaçãoAWS KMS
Criptografar para criptografar a chave de dados sob sua chave gerenciada pelo cliente. Você deve 
usar este contexto de criptografia:

"{\"service\" : \"mediaconvert.amazonaws.com\" }"

Você pode criar e criptografar sua chave de dados de uma das seguintes formas:
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• Crie uma chave de dados usandoAWS Key Management Service (AWS KMS) chamando o KMS
GenerateDataKey. Para oKeyId parâmetro, especifique o Amazon Resource Name (ARN) da chave 
do KMS que você criou na primeira etapa desse procedimento. Esta operação retorna uma cópia 
em texto simples da chave de dados e uma cópia criptografada de acordo com a chave do KMS.

• Use uma biblioteca de criptografia, como o OpenSSL, para criar uma chave padrão de criptografia 
avançada (AES). Em seguida, criptografe a chave chamandoAWS KMS Encrypt. Inclua a chave 
KMS que você criou na primeira etapa desse procedimento como a deKeyId quando você faz essa 
chamada.

Para obter mais informações sobre como criar uma chave AES usando o OpenSSL, consulte a
documentação do OpenSSL.

Para obter mais informações, consulte chaves de dados no tópico de AWS Key Management 
Serviceconceitos do Guia doAWS Key Management Service desenvolvedor.

3. Use a chave de dados de texto simples que você criou na etapa anterior para criptografar o conteúdo 
da seguinte forma:

• Use um dos seguintes modos de criptografia AES: CTR, CBC ou GCM.
• Use um vetor de inicialização de 16 bytes com qualquer modo de criptografia. Ou use um vetor de 

inicialização de 12 bytes com GCM ou CTR.

Para obter mais informações sobre o uso do OpenSSL, consulte a documentação do OpenSSL.

Note

O AWS Elemental MediaConvert não oferece suporte a arquivos criptografados usando o 
cliente de criptografia do Amazon S3.

4. Especifique as configurações de MediaConvert decodificação do AWS Elemental para cada entrada 
criptografada da seguinte forma:

a. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma Entrada.
b. Na seção Input (Entrada) do lado direito, escolha Decryption settings (Configurações de 

descriptografia).
c. Para Decryption mode (Modo de descriptografia), escolha o modo de criptografia AES usada para 

criptografar o conteúdo em uma etapa anterior deste procedimento.
d. Para Encrypted data key (Chave de dados criptografada), insira a versão criptografada de sua 

chave de dados que a operação GeneratedDataKey ou Encrypt do AWS KMS retornou.

Certifique-se de fornecer a versão criptografada da sua chave de dados. Fornecer a chave de 
dados em texto simples a expõe em trânsito entre seu sistema e MediaConvert, tornando seu 
conteúdo vulnerável. Além disso, se você fornecer sua chave de dados de texto simples, a tarefa 
falhará.

e. Para Initialization vector (Vetor de inicialização), forneça o vetor de inicialização de 16 bytes ou 12 
bytes usado para criptografar o conteúdo em uma etapa anterior deste procedimento.

Note

Você deve fornecer o vetor de inicialização codificado em base64. Você pode fazer 
codificação base64 com uma ferramenta de conversão online, ou na linha de comando 
do Linux com o seguinte comando: echo -n "string-to-be-encoded-here" | 
base64. O sinalizador -n exclui qualquer caractere de nova linha no final da string que 
você transmitir.
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f. Se aAWS região que você usouAWS KMS quando gerou sua chave de dados for diferente da 
região que você está usando atualmente para executar seu MediaConvert trabalho do AWS 
Elemental, especifique essa região por AWSregião para a chave de descriptografia.

5. Concedakms:Decrypt permissões para sua função no AWS Elemental MediaConvert AWS Identity 
and Access Management (IAM). Use uma política em linha do IAM. Para saber mais, consulte estes 
tópicos:

• Para obter mais informações sobre como configurar uma função do IAM para o AWS Elemental 
MediaConvert assumir, consulteConfigurar o permissões do IAM  (p. 5) o capítulo Getting Started 
deste guia.

• Para obter mais informações sobre como conceder permissões do IAM usando uma política em 
linha, consulte O procedimento Para incorporar uma política em linha para um usuário ou uma 
função em Adicionar permissões de identidade do IAM (console) no Manual do usuário do IAM.

• Para exemplos de políticas do IAM que concedemAWS KMS permissões, incluindo a decodificação 
de conteúdo criptografado, consulte exemplos de políticas gerenciadas pelo cliente no Guia doAWS 
Key Management Service desenvolvedor.

Implementando a criptografia do lado do servidor
A criptografia do lado do servidor com o Amazon S3 é uma das três opções de criptografia que você pode 
usar com o AWS Elemental MediaConvert. Você pode usá-la em conjunto com as outras duas opções. A 
ilustração a seguir mostra as três opções.

Você pode proteger seus arquivos de entrada e saída em repouso usando a criptografia do lado do 
servidor com o Amazon S3:

• Para proteger seus arquivos de entrada, configure a criptografia do lado do servidor como você faria 
para qualquer objeto em um bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Como 
proteger dados usando criptografia do lado do servidor no Guia do usuário do Amazon Simple Storage 
Service.

• Para proteger seus arquivos de saída, especifique em seu MediaConvert trabalho do AWS Elemental 
que o Amazon S3 criptografa seus arquivos de saída à medida que os MediaConvert carrega. Por 
padrão, os arquivos de saída não são criptografados. O restante deste tópico oferece mais informações 
sobre a configuração da sua tarefa para criptografar seus arquivos de saída.

Quando você configura uma saída de MediaConvert trabalho do AWS Elemental para criptografia do 
lado do servidor, o Amazon S3 a criptografa com uma chave de dados. Como uma medida de segurança 
adicional, a chave de dados é criptografada com uma chave mestra.

Você escolhe se o Amazon S3 criptografa a chave de dados usando a chave gerenciada padrão do S3 
ou uma chave KMS gerenciada porAWS Key Management Service (AWS KMS). Usando a chave mestra 
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padrão do S3 é mais simples de configurar. Se você preferir mais controle sobre sua chave, use umaAWS 
KMS chave. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de chaves do KMS gerenciadas com 
oAWS KMS, consulte O que éAWS Key Management Service? no Guia doAWS Key Management Service 
desenvolvedor.

Se escolher usar umaAWS KMS chave, você poderá especificar uma chave gerenciada pelo cliente em 
suaAWS conta. Caso contrário,AWS KMS usa a chaveAWS gerenciada para o Amazon S3, que tem o 
aliasaws/s3.

Para configurar suas saídas de tarefa para criptografia do lado do servidor

1. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em

Configurando um trabalho no AWS Elemental MediaConvert (p. 9) e Criação de resultados com o 
AWS Elemental MediaConvert (p. 40).

4. Para cada grupo de saída que tem as saídas que você quer criptografadas, configure a criptografia no 
lado do servidor:

a. No painel Job (Tarefa) à esquerda, escolha o grupo de saída.
b. Na seção de configurações de grupo à direita, escolha Criptografia do lado do servidor. Se você 

usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O 
nome da configuração éS3EncryptionSettings.

c. Para o gerenciamento de chaves de criptografia, escolha oAWS serviço que protege sua chave 
de dados. Se você usa a API ou um SDK, pode encontrar essa configuração no arquivo JSON do 
seu trabalho. O nome da configuração éS3ServerSideEncryptionType.

Se você escolher o Amazon S3, o Amazon S3 criptografará sua chave de dados com uma 
chave gerenciada pelo cliente que o Amazon S3 armazena com segurança. Se você escolher
AWS KMS, o Amazon S3 criptografa sua chave de dados com uma chave KMS queAWS Key 
Management Service (AWS KMS) armazena e gerencia.

d. Se você escolheu AWS KMSna etapa anterior, especifique opcionalmente o ARN de um dos seus
O que éAWS Key Management Service? . Se fizer isso,AWS KMS usará essa chave do KMS para 
criptografar a chave de dados que o Amazon S3 usa para criptografar seus arquivos de mídia.

Se você não especificar uma chave para AWS KMS, o Amazon S3 usa a chaveAWS gerenciada
em suaAWS conta que é usada exclusivamente para o Amazon S3.

e. Se você optou AWS KMSpelo gerenciamento de chaves de criptografia, concessãokms:Encrypt
ekms:GenerateDataKey permissões para sua função no AWS Elemental MediaConvert AWS 
Identity and Access Management (IAM). Isso permite MediaConvert criptografar seus arquivos 
de saída. Se você também quiser usar essas saídas como entradas para outro MediaConvert 
trabalho, também concedakms:Decrypt permissões. Para saber mais, consulte estes tópicos:

• Para obter mais informações sobre como configurar uma função do IAM para o AWS Elemental 
MediaConvert assumir, consulteConfigurar o permissões do IAM  (p. 5) o capítulo Getting 
Started deste guia.

• Para obter mais informações sobre como conceder permissões do IAM usando uma política em 
linha, consulte O procedimento Para incorporar uma política em linha para um usuário ou uma 
função em Adicionar permissões de identidade do IAM (console) no Manual do usuário do IAM.

• Para exemplos de políticas do IAM que concedemAWS KMS permissões, incluindo a 
decodificação de conteúdo criptografado, consulte exemplos de políticas gerenciadas pelo 
cliente no Guia doAWS Key Management Service desenvolvedor.

5. Execute seu MediaConvert trabalho no AWS Elemental normalmente. Se você optou AWS KMSpelo
gerenciamento de chaves de criptografia, lembre-se de concederkms:Decrypt permissões a 
qualquer usuário ou função que você queira que possa acessar suas saídas.
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Implementando o gerenciamento de direitos digitais 
(DRM)
O DRM é uma das três opções de criptografia que você pode usar com o AWS Elemental MediaConvert. 
Você pode usá-la em conjunto com as outras duas opções. A ilustração a seguir mostra as três opções.

Use a criptografia para proteger seu conteúdo contra o uso não autorizado. Os sistemas de gerenciamento 
de direitos digitais (DRM) fornecem chaves MediaConvert para o AWS Elemental para criptografia de 
conteúdo e licenças para jogadores compatíveis e outros consumidores para decodificação.

Note

Para criptografar conteúdo, você deve ter um provedor de soluções de DRM.

• Para obter uma visão geral, consulte https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/
what-is-speke .html #services -architecture.

• Para configurar, consulte https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/customer-
onboarding.html.

A única exceção a essa exigência é com o protocolo de streaming Apple HLS, no qual você pode 
optar por definir suas próprias chaves estáticas ou usar um provedor DRM.

Tópicos
• Criptografando conteúdo (p. 302)
• Usando chaves de conteúdo criptografadas com DRM (p. 304)
• Solução de problemas de criptografia de DRM (p. 305)

Criptografando conteúdo
Use o procedimento a seguir para habilitar a criptografia de conteúdo nos grupos de saída CMAF, DASH 
ISO, Apple HLS e MS Smooth.

O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte às seguintes combinações de grupos de saída e 
sistemas DRM, com o SPEKE v1.0.

Grupo de saída Microsoft PlayReady Google Widevine Apple FairPlay

DASH √ √  

Apple HLS     √
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Grupo de saída Microsoft PlayReady Google Widevine Apple FairPlay

Microsoft Smooth √    

CMAF √ √ √

Para usar esse procedimento, você deve estar familiarizado com trabalhar com grupos de saída. Para 
obter mais informações, consulte the section called “Etapa 3: criar grupos de saída” (p. 15).

Para criptografar conteúdo

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte
Configuração de um trabalho (p. 9).

2. Na página Criar Job, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha um grupo de saída 
para o qual você deseja ativar a criptografia.

3. Ative DRM encryption (Criptografia de DRM).
4. Para os grupos de saída CMAF e Apple HLS escolha o método de criptografia. Certifique-se de 

escolher um método de criptografia que funcione com o sistema DRM utilizado.

Para grupos de saída DASH ISO e MS Smooth, você não especifica o método de criptografia. 
MediaConvert sempre usa criptografia AES-CTR (AES-128) com esses grupos de saída.

5. Para os grupos de saída CMAF e Apple HLS escolha a origem para a chave de criptografia de 
conteúdo. Para Key provider type (Tipo de fornecedor de chave), escolha SPEKE, para criptografar 
usando uma chave fornecida pelo seu provedor de soluções de DRM, ou escolha Static Key (Chave 
estática), para inserir sua própria chave.

Para os grupos de saída DASH ISO e MS Smooth não especifique a origem para a chave de 
criptografia de conteúdo. Com esses grupos de saída, o MediaConvert faz o DRM somente com um 
provedor de chaves compatível com SPEKE.

• Para SPEKE, preencha os campos de parâmetros de criptografia. Para obter mais informações, 
consulte the section called “Parâmetros de criptografia SPEKE” (p. 303).

• Para Static Key, consulte the section called “Parâmetros de criptografia de chave 
estática” (p. 304).

Note

MediaConvert não suporta criptografia de conteúdo DRM para os seguintes codecs de saída de 
vídeo: AV1, VP8 e VP9.

Parâmetros de criptografia SPEKE

Ao solicitar a criptografia, você fornece parâmetros de entrada que permitem ao serviço localizar o servidor 
de chaves do seu provedor de soluções de DRM, para autenticá-lo como um usuário e para solicitar 
as chaves de codificação adequadas. Algumas opções estão disponíveis apenas para grupos de saída 
específicos.

Insira os parâmetros de criptografia SPEKE da seguinte maneira:

• Em ID do recurso, insira um identificador para o conteúdo. O serviço envia isso ao servidor de chaves 
para identificar o endpoint atual. O quão único você torna isso depende de quão refinados você deseja 
que os controles de acesso sejam. O serviço não permite que você use a mesma ID para dois processos 
de criptografia simultâneos. O ID de recurso também é conhecido como o ID de conteúdo.

O exemplo a seguir mostra um ID de recurso.
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• Para System ID (ID do sistema), insira identificadores exclusivos para o protocolo de streaming e o 
sistema de DRM. O número de IDs de sistema que podem ser especificados varia de acordo com o tipo 
de grupo de saída:
• CMAF — Para IDs de sistema sinalizadas no DASH, especifique pelo menos uma e até três IDs. Para

System ID signaled in HLS (ID de sistema sinalizado no HLS, especifique um só ID.
• DASH — Para ID do sistema, especifique pelo menos uma e até duas IDs.
• Apple HLS — Para ID do sistema, especifique um ID.

Se você fornecer mais de um ID de sistema em um único campo, insira-os em linhas separadas e não os 
separe com vírgulas nem com outras pontuações.

Para obter uma lista de IDs de sistema comuns, consulte DASH-IF System IDs (IDs de sistemas DASH-
IF). Se não souber os IDs, consulte seu provedor de soluções de DRM.

• Para URL, insira a URL do proxy do API Gateway que você configura para se comunicar com o servidor 
de chaves. O proxy do API Gateway deve residir noRegião da AWS mesmo que MediaConvert.

O exemplo a seguir mostra um URL.

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

• (Opcional) Para Certificado ARN, insira um ARN de certificado RSA 2048 a ser usado para criptografia 
de chave de conteúdo. Use essa opção somente se seu fornecedor de chave DRM for compatível com 
criptografia de chave de conteúdo. Se você usar esse e seu fornecedor de chave não oferecer suporte, a 
solicitação falha.

Para inserir um certificado ARN aqui, você já deve ter importado o certificado correspondenteAWS 
Certificate Manager, inserido o certificado ARN do ACM no painel MediaConvert Certificados e 
associado MediaConvert a. Para obter mais informações, consulte the section called “Usando chaves de 
conteúdo criptografadas com DRM” (p. 304).

O exemplo a seguir mostra um ARN de certificado.

arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/97b4deb6-8983-4e39-918e-ef1378924e1e

Opções de configuração adicionais para Apple HLS e CMAF

• (Opcional) Para o vetor de inicialização constante, insira um valor hexadecimal de 128 bits e 16 bytes 
representado por uma string de 32 caracteres para usar com a chave para criptografar conteúdo.

Parâmetros de criptografia de chave estática
As seguintes opções são para a criptografia de chave estática:

• Valor da chave estática — Uma string válida para criptografar conteúdo.
• URL — O URL a ser incluído no manifesto para que os dispositivos do player possam decifrar o 

conteúdo.

Usando chaves de conteúdo criptografadas com DRM
Para a solução de criptografia DRM mais segura, use chaves de conteúdo criptografado além do conteúdo 
criptografado. Para usar chaves de conteúdo criptografadas, você deve importar certificados adequados 
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para oAWS Certificate Manager (ACM) e prepará-los para uso com o AWS Elemental MediaConvert. Para 
obter informações sobre o ACM, consulte o Guia do usuário do AWS Certificate Manager.

ExecuteAWS Certificate Manager na mesma região em que você executa o AWS Elemental MediaConvert.

Para preparar um certificado para criptografia de chave de conteúdo DRM

1. Obtenha um certificado 2048 RSA, assinado por SHA-512.
2. Abra o console do ACM em https://console.aws.amazon.com/acm/.
3. Importe o certificado para o ACM de acordo com as instruções em Importando certificados paraAWS 

Certificate Manager. Anote o certificado ARN resultante porque você precisará dele mais tarde.

Para uso na criptografia DRM, seu certificado deve ter um status de Emitido no ACM.
4. Abra o MediaConvert console em https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/.
5. No painel de navegação, em Certificates (Certificados), insira o ARN do certificado e escolha

Associate certificate (Associar certificado).

Para encontrar certificados associados ao AWS Elemental MediaConvert

No console do ACM, liste e exiba seus certificados para encontrar aqueles aos quais você se associou 
MediaConvert. Na seção Detalhes da descrição do certificado, você pode ver a MediaConvert associação 
e recuperar o ARN do certificado. Para obter mais informações, consulte Listar certificados gerenciados 
pelo ACM e Descrever certificados do ACM.

Para usar um certificado no AWS Elemental MediaConvert

Quando usar a criptografia DRM, forneça um de seus ARNs certificados associados nos parâmetros de 
criptografia SPEKE. Isso permite a criptografia da chave de conteúdo. Você pode usar o mesmo certificado 
ARN para várias tarefas. Para obter mais informações, consulte the section called “Criptografando 
conteúdo” (p. 302).

Para renovar um certificado

Para renovar um certificado que você associou ao AWS Elemental MediaConvert, reimporte-o emAWS 
Certificate Manager. O certificado renova sem qualquer interrupção de seu uso em MediaConvert.

Para excluir um certificado

Para excluir um certificado do AWS Certificate Manager, você deve, primeiramente, desassociá-lo de 
outros serviços. Para dissociar um certificado do AWS Elemental MediaConvert, copie seu certificado ARN 
do ACM, navegue até o painel MediaConvert Certificados, insira o certificado ARN e escolha Dissociar 
certificado.

Solução de problemas de criptografia de DRM
Se o servidor de chaves do sistema DRM não estiver disponível quando o AWS Elemental MediaConvert 
solicitar chaves, o console exibirá a seguinte mensagem: Servidor de chaves indisponível.

A criptografia de chave de conteúdo adiciona outra camada de complexidade para as tarefas. Se você 
encontrar problemas em uma tarefa com criptografia de chave de conteúdo habilitado, remova o ARN do 
certificado de suas configurações de tarefa e solucione o problema da tarefa usando entrega de chave 
clara. Quando isso estiver funcionando, digite o ARN do certificado e tente a tarefa novamente.

Se você entrar em contato com o AWS SupportCentro para fins de solução de problemas, tenha as 
seguintes informações disponíveis:

• A Região em que a tarefa foi executada
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• ID do trabalho
• ID da conta
• O nome do seu provedor de soluções DRM
• Quaisquer outros detalhes sobre o problema que você está tendo e que podem ajudar na solução do 

problema

Identity and Access Management para o AWS 
Elemental MediaConvert

O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da AWS service (Serviço da AWS) que ajuda 
a controlar o acesso aos recursos da AWS de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem 
pode ser autenticado (fazer login) e autorizado (ter permissões) para usar MediaConvert os recursos. O 
IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.

Tópicos
• Público (p. 306)
• Como autenticar com identidades (p. 307)
• Gerenciamento do acesso usando políticas (p. 309)
• Como o AWS Elemental MediaConvert trabalha com o IAM (p. 311)
• Exemplos de políticas baseadas em identidade para o AWS Elemental MediaConvert (p. 316)
• Prevenção contra o ataque “Confused deputy” em todos os serviços (p. 321)
• Solução de problemas de MediaConvert identidade e acesso do AWS Elemental (p. 322)

Público
O uso do AWS Identity and Access Management (IAM) varia dependendo do trabalho que for realizado no 
MediaConvert.

Usuário do serviço: se você usar o MediaConvert serviço para fazer o trabalho, o administrador fornecerá 
as credenciais e as permissões necessárias. À medida que usar mais MediaConvert recursos do para 
fazer seu trabalho, você poderá precisar de permissões adicionais. Entender como o acesso é gerenciado 
pode ajudar você a solicitar as permissões corretas ao seu administrador. Se não for possível acessar um 
recurso no MediaConvert, consulte Solução de problemas de MediaConvert identidade e acesso do AWS 
Elemental (p. 322).

Administrador do serviço: se você for o responsável pelos MediaConvert recursos da sua empresa, 
você provavelmente terá acesso total à MediaConvert. Cabe a você determinar quais MediaConvert 
funcionalidades e recursos os usuários de seu serviço devem acessar. Assim, é necessário enviar 
solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de seu serviço. Revise as 
informações nesta página para entender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como a 
empresa pode usar o IAM com o MediaConvert, consulteComo o AWS Elemental MediaConvert trabalha 
com o IAM (p. 311).

Administrador do IAM – Se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como 
pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao MediaConvert. Para visualizar exemplos de políticas 
MediaConvert baseadas em identidade que podem ser usadas no IAM, consulteExemplos de políticas 
baseadas em identidade para o AWS Elemental MediaConvert (p. 316).
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Como autenticar com identidades
A autenticação é a forma como você faz login na AWS usando suas credenciais de identidade. É 
necessário ser autenticado (fazer login na AWS) como o usuário raiz da Usuário raiz da conta da AWS, 
como usuário do IAM ou assumindo um perfil do IAM.

Você pode fazer login na AWS como uma identidade federada usando credenciais fornecidas por uma 
fonte de identidades. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Os usuários do IAM 
Identity Center, a autenticação única da empresa e as suas credenciais do Google ou do Facebook 
são exemplos de identidades federadas. Quando você faz login como uma identidade federada, o 
administrador já configurou anteriormente a federação de identidades usando perfis do IAM. Quando você 
acessa a AWS usando a federação, está indiretamente assumindo um perfil.

É possível fazer login no AWS Management Console ou no portal de acesso da AWS dependendo do tipo 
de usuário que você é. Para obter mais informações sobre como fazer login na AWS, consulte How to sign 
in to your Conta da AWS (Como fazer login na conta da) no Início de Sessão da AWS User Guide (Guia do 
usuário do).

Se você acessar a AWS programaticamente, a AWS fornecerá um kit de desenvolvimento de software 
(SDK) e uma interface de linha de comando (CLI) para você assinar criptograficamente as solicitações 
usando as suas credenciais. Se você não utilizar as ferramentas da AWS, deverá assinar as solicitações 
por conta própria. Para obter mais informações sobre o uso do método recomendado para você assinar as 
solicitações por conta própria, consulte Signature Version 4 signing process (Processo de assinatura do 
Signature Versão 4) no Referência geral da AWS.

Independentemente do método de autenticação usado, também pode ser exigido que você forneça 
informações adicionais de segurança. Por exemplo, a AWS recomenda o uso da autenticação multifator 
(MFA) para aumentar a segurança de sua conta. Para saber mais, consulte Autenticação multifator
no GuiaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) do usuário. Usar a autenticação 
multifator (MFA) naAWS no Guia do usuário do IAM.

Usuário root da Conta da AWS
Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos 
os recursos e Serviços da AWS na conta. Essa identidade, denominada usuário raiz da Conta da AWS, e 
é acessada por login com o endereço de email e a senha que você usou para criar a conta. É altamente 
recomendável não usar o usuário raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário raiz e use-
as para executar as tarefas que somente ele pode executar. Para obter a lista completa das tarefas que 
exigem login como usuário raiz, consulte Tasks that require root user credentials (Tarefas que exigem 
credenciais de usuário raiz) na Referência geral da AWS Account Management.

Identidade federada
Como prática recomendada, exija que os usuários, inclusive os que precisam de acesso de administrador, 
usem a federação com um provedor de identidades para acessar Serviços da AWS usando credenciais 
temporárias.

Identidade federada é um usuário de seu diretório de usuários corporativos, um provedor de identidades 
da web, o AWS Directory Service, o diretório do Centro de Identidade ou qualquer usuário que acesse 
os Serviços da AWS usando credenciais fornecidas por meio de uma fonte de identidade. Quando as 
identidades federadas acessam Contas da AWS, elas assumem funções que fornecem credenciais 
temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos usar o AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). Você pode criar usuários e grupos no Centro de Identidade do IAM ou se 
conectar e sincronizar com um conjunto de usuários e grupos em sua própria fonte de identidade para uso 
em todas as suas Contas da AWS e aplicações. Para obter mais informações sobre o Centro de Identidade 
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do IAM, consulte “What is IAM Identity Center?” (O que é o Centro de Identidade do IAM?) no Guia do 
usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Grupos e usuários do IAM
Um usuário do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas para uma 
única pessoa ou aplicação. Sempre que possível, recomendamos depender de credenciais temporárias 
em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No 
entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do 
IAM, recomendamos alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte Alterne as 
chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo no Guia do 
usuário do IAM.

Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível 
fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários 
de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. 
Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdmins e atribuir a esse grupo permissões para 
administrar recursos do IAM.

Usuários são diferentes de funções. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma 
aplicação, mas uma função pode ser assumida por qualquer pessoa que precisar dela. Os usuários têm 
credenciais permanentes de longo prazo, mas as funções fornecem credenciais temporárias. Para saber 
mais, consulte Quando criar um usuário do IAM (em vez de uma função) no Guia do usuário do IAM.

Funções do IAM
Uma função do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas. Ela é 
semelhante a um usuário do IAM, mas não está associada a uma pessoa específica. É possível assumir 
temporariamente um perfil do IAM no AWS Management Console alternando perfis. É possível assumir 
um perfil chamando uma operação de API da AWS CLI ou da AWS, ou usando um URL personalizado. 
Para obter mais informações sobre métodos para o uso de perfis, consulte Usar perfis do IAM no Guia do 
usuário do IAM.

Os perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

• Acesso de usuário federado: para atribuir permissões a identidades federadas, você pode criar um perfil 
e definir permissões para ele. Quando uma identidade federada é autenticada, ela é associada ao perfil 
e recebe as permissões definidas pelo perfil. Para obter mais informações sobre perfis para federação, 
consulte Criar um perfil para um provedor de identidade de terceiros no Guia do usuário do IAM. Se você 
usar o IAM Identity Center, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que suas identidades 
podem acessar após a autenticação, o IAM Identity Center correlaciona o conjunto de permissões a 
um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões, consulte Permission sets
(Conjuntos de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode assumir um perfil 
do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.

• Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (um principal confiável) 
em outra conta acesse recursos em sua conta. As funções são a principal forma de conceder acesso 
entre contas. No entanto, alguns Serviços da AWS permitem que você anexe uma política diretamente a 
um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para saber a diferença entre funções e políticas 
baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Como as funções do IAM diferem das políticas 
baseadas em recurso no Guia do usuário do IAM.

• Acesso entre serviços: alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por 
exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicações 
no Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões 
do principal de chamada, usando uma função de serviço ou uma função vinculada ao serviço.
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• Permissões de principal: ao usar um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS, 
você é considerado um principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando 
você usa alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro 
serviço. Nesse caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação 
exige ações dependentes adicionais em uma política, consulte Ações, recursos e chaves de condição 
do AWS Elemental MediaConvert na Referência de autorização do serviço.

• Função de serviço: uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar 
ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço 
do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS 
service (Serviço da AWS) no Guia do usuário do IAM.

• Função vinculada a serviço: uma função vinculada a serviço é um tipo de função de serviço vinculada 
a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode assumir a função de executar uma ação em 
seu nome. Os perfis vinculados ao serviço aparecem em sua Conta da AWS e são de propriedade do 
serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as permissões para funções 
vinculadas ao serviço.

• Aplicações em execução no Amazon EC2: é possível usar uma função do IAM para gerenciar 
credenciais temporárias para aplicações em execução em uma instância do EC2 e fazer solicitações 
da AWS CLI ou da AWS API. É preferível fazer isso a armazenar chaves de acesso na instância do 
EC2. Para atribuir uma função da AWS a uma instância do EC2 e disponibilizá-la para todas as suas 
aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado a ela. Um perfil de instância contém a função 
e permite que os programas em execução na instância do EC2 obtenham credenciais temporárias. 
Para mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicações em 
execução nas instâncias do Amazon EC2 no Guia do usuário do IAM.

Para saber se deseja usar as funções do IAM, consulte Quando criar uma função do IAM (em vez de um 
usuário) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciamento do acesso usando políticas
Você controla o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades ou recursos da AWS. Uma 
política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas permissões. 
A AWS avalia essas políticas quando uma entidade principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função) 
faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. 
A maioria das políticas são armazenadas na AWS como documentos JSON. Para obter mais informações 
sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON
no Guia do usuário do IAM.

Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Para conceder aos usuários permissões para executar 
ações nos recursos de que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O 
administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis, e os usuários podem assumir os perfis.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação, independentemente do método usado 
para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação
iam:GetRole. Um usuário com essa política pode obter informações de funções do AWS Management 
Console, da AWS CLI ou da API da AWS.

Políticas baseadas em identidade
As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode 
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam 
quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber 
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
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As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas ainda mais como políticas em linha ou
políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou 
função. As políticas gerenciadas são políticas independentes que podem ser anexadas a vários usuários, 
grupos e funções na Conta da AWS. As políticas gerenciadas incluem políticas gerenciadas pela AWS e 
políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política 
em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos
Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São 
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de 
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores 
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a 
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso 
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. As 
entidades principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou Serviços da AWS.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Não é possível 
usar as políticas gerenciadas da AWS do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)
As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais principais (membros, usuários ou funções da 
conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em 
recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a ACLs. 
Para saber mais sobre ACLs, consulte Visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política
A AWS oferece suporte a tipos de política menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo 
de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

• Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo 
de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM 
(usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões 
resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade de uma entidade e dos seus limites 
de permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou a função no campo
Principal não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma 
dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, 
consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.

• Políticas de controle de serviço (SCPs): SCPs são políticas JSON que especificam as permissões 
máximas para uma organização ou unidade organizacional (UO) no AWS Organizations. O AWS 
Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente várias Contas da AWS pertencentes 
à sua empresa. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas 
de controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas. O SCP limita as permissões 
para entidades em contas-membro, incluindo cada Usuário raiz da conta da AWS. Para obter mais 
informações sobre o Organizations e SCPs, consulte Como os SCPs funcionam no Guia do usuário do 
AWS Organizations.

• Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de 
forma programática uma sessão temporária para uma função ou um usuário federado. As permissões 
da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou da função e 
das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em 
recurso. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter 
mais informações, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.
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Vários tipos de política
Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as 
permissões resultantes. Para saber como a AWS determina se deve permitir uma solicitação quando há 
vários tipos de política envolvidos, consulte Lógica da avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como o AWS Elemental MediaConvert trabalha com o 
IAM
Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao MediaConvert, saiba quais recursos do IAM estão 
disponíveis para uso com o MediaConvert.

Recursos do IAM que você pode usar com o AWS Elemental MediaConvert

Recurso do IAM MediaConvert suporte

Políticas baseadas em identidade (p. 311) Sim

Políticas baseadas em recursos (p. 312) Não

Ações de políticas (p. 312) Sim

Recursos de políticas (p. 313) Sim

Chaves de condição de política (específicas do 
serviço) (p. 313)

Sim

ACLs (p. 314) Não

ABAC (etiquetas em políticas) (p. 314) Parcial

Credenciais temporárias (p. 315) Sim

Permissões de entidades principais (p. 315) Sim

Funções de serviço (p. 315) Sim

Funções vinculadas ao serviço (p. 316) Não

Para obter uma visualização de alto nível de como o MediaConvert e outrosAWS serviços da funcionam 
com a maioria dos recursos do IAM, consulte AWSServiços da compatíveis com o IAM no Guia do usuário 
do IAM.

Políticas baseadas em identidade para MediaConvert

É compatível com políticas baseadas em 
identidade

Sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode 
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam 
quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber 
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
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Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações ou recursos permitidos 
ou negados, bem como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Você não pode 
especificar a entidade principal em uma política baseada em identidade porque ela se aplica ao usuário 
ou função à qual ela está anexado. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em 
uma política JSON, consulte Referência de elementos de política JSON do IAM no Guia do usuário do 
IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para MediaConvert

Para visualizar exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade do, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o AWS Elemental MediaConvert (p. 316).

Políticas baseadas em recursos no MediaConvert

Oferece suporte a políticas baseadas em recursos Não

Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São 
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de 
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores 
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a 
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso 
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. As 
entidades principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou Serviços da AWS.

Para permitir o acesso entre contas, você pode especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM 
em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recurso. Adicionar um principal 
entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de 
confiança. Quando a entidade principal e o recurso estão em diferentes Contas da AWS, um administrador 
do IAM da conta confiável também deve conceder à entidade principal (usuário ou função) permissão 
para acessar o recurso. Eles concedem permissão ao anexar uma política baseada em identidade para 
a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a um principal na mesma 
conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Para obter mais informações, 
consulte Como as funções do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para MediaConvert

Oferece suporte a ações de políticas Sim

Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

O elemento Action de uma política JSON descreve as ações que você pode usar para permitir ou negar 
acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome que a operação de API 
da AWS associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma 
operação de API correspondente. Há também algumas operações que exigem várias ações em uma 
política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Inclua ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de MediaConvert ações, consulte Ações definidas pelo AWS Elemental MediaConvert
na Referência de autorização de serviços.
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As ações de políticas no MediaConvert usam o seguinte prefixo antes da ação:

MediaConvert

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

"Action": [ 
      "MediaConvert:action1", 
      "MediaConvert:action2" 
         ]

Para visualizar exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade do, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o AWS Elemental MediaConvert (p. 316).

Recursos de política para MediaConvert

Oferece suporte a recursos de políticas Sim

Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

O elemento Resource de política JSON especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. 
As instruções devem incluir um elemento Resource ou um elemento NotResource. Como prática 
recomendada, especifique um recurso usando seu Nome do recurso da Amazon (ARN). Isso pode ser feito 
para ações que oferecem suporte a um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível 
de recurso.

Para ações que não oferecem suporte a permissões em nível de recurso, como operações de listagem, 
use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

"Resource": "*"

Para ver uma lista dos tipos de MediaConvert recursos e seus ARNs, consulte Tipos de recursos definidos 
pelo AWS Elemental MediaConvert na Referência de autorização do serviço. Para saber com quais 
ações você pode especificar o ARN de cada recurso, consulte Ações definidas pelo AWS Elemental 
MediaConvert.

Para visualizar exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade do, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o AWS Elemental MediaConvert (p. 316).

Chaves de condição de políticas para MediaConvert

Compatível com chaves de condição de política 
específicas do serviço

Sim

Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.
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O elemento Condition (ou bloco de Condition) permite que você especifique condições nas quais uma 
instrução está em vigor. O elemento Condition é opcional. É possível criar expressões condicionais que 
usam agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder 
aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos Condition em uma instrução ou várias chaves em um único 
elemento Condition, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários 
valores para uma única chave de condição, a AWS avaliará a condição usando uma operação lógica OR. 
Todas as condições devem ser atendidas para que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar as condições. Por exemplo, é 
possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver 
marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos de política 
do IAM: variáveis e tags no Guia do usuário do IAM.

A AWS oferece suporte a chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para 
ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte Chaves de contexto de condição globais da 
AWS no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista de chaves de MediaConvert condição, consulte Chaves de condição do AWS Elemental 
MediaConvert na Referência de autorização do serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode 
usar a chave de condição, consulte Ações definidas pelo AWS Elemental MediaConvert.

Para visualizar exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade do, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o AWS Elemental MediaConvert (p. 316).

ACLs em MediaConvert

Oferece suporte a ACLs Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais entidades principais (membros, usuários ou 
funções da conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas 
baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com o MediaConvert

Oferece suporte a ABAC (tags em políticas) Parcial

O controle de acesso baseado em atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões 
com base em atributos. Na AWS, esses atributos são chamados de tags. É possível anexar tags a 
entidades do IAM (usuários ou funções) e a muitos recursos da AWS. A marcação de entidades e recursos 
é a primeira etapa do ABAC. Em seguida, você cria políticas de ABAC para permitir operações quando a 
tag da entidade principal corresponder à tag do recurso que ela está tentando acessar.

O ABAC é útil em ambientes que estão crescendo rapidamente e ajuda em situações em que o 
gerenciamento de políticas se torna um problema.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição de 
uma política usando as aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys
chaves de condição.

Se um serviço oferecer suporte às três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Yes
(Sim) para o serviço. Se um serviço oferecer suporte às três chaves de condição somente para alguns 
tipos de recursos, o valor será Partial (Parcial).
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Para obter mais informações sobre o ABAC, consulte O que é ABAC? no Guia do usuário do IAM. Para 
visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte Usar controle de acesso baseado em 
atributos (ABAC) (Use attribute-based access control [ABAC]) no Guia do usuário do IAM.

Usar credenciais temporárias com o MediaConvert

Oferece suporte a credenciais temporárias Sim

Alguns Serviços da AWS não funcionam quando você faz login usando credenciais temporárias. Para obter 
informações adicionais, incluindo quais Serviços da AWS funcionam com credenciais temporárias, consulte
Serviços da AWS que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Você está usando credenciais temporárias se faz login no AWS Management Console usando qualquer 
método, exceto um nome de usuário e uma senha. Por exemplo, quando você acessa a AWS usando 
o link de autenticação única (SSO) da sua empresa, esse processo cria automaticamente credenciais 
temporárias. Você também cria automaticamente credenciais temporárias quando faz login no console 
como usuário e, em seguida, alterna funções. Para obter mais informações sobre como alternar funções, 
consulte Alternar para uma função (console) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar credenciais temporárias manualmente usando a AWS CLI ou a API da AWS. Em seguida, 
você pode usar essas credenciais temporárias para acessar a AWS. A AWS recomenda que você gere 
credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para obter mais 
informações, consulte Credenciais de segurança temporárias no IAM.

Permissões de entidade principal entre serviços para 
MediaConvert

Oferece suporte a permissões de entidades Sim

Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS, você é considerado 
uma entidade principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando você 
usa alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro serviço. 
Nesse caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação exige 
ações dependentes adicionais em uma política, consulte Ações, recursos e chaves de condição do AWS 
Elemental MediaConvert na Referência de autorização do serviço.

Funções de serviço para MediaConvert

Oferece suporte a funções de serviço Sim

A função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar ações em seu nome. 
Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais 
informações, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no
Guia do usuário do IAM.

Warning

Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper MediaConvert a funcionalidade. 
Edite perfis de serviço somente quando MediaConvert fornecer orientação para isso.
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Funções vinculadas ao serviço para o MediaConvert

Oferece suporte a funções vinculadas ao serviço Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um AWS service (Serviço 
da AWS). O serviço pode assumir a função de executar uma ação em seu nome. Os perfis vinculados ao 
serviço aparecem em sua Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode 
visualizar, mas não pode editar as permissões para funções vinculadas ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar funções vinculadas a serviços, consulte Serviços do 
AWS que funcionam com o IAM. Encontre um serviço na tabela que inclua um Yes na coluna Service-
linked role (Função vinculada ao serviço). Escolha o link Sim para visualizar a documentação da função 
vinculada a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o 
AWS Elemental MediaConvert
Por padrão, usuários e funções não têm permissão para criar ou modificar recursos do MediaConvert. 
Eles também não podem executar tarefas usando o AWS Management Console, a AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) ou a AWS API. Para conceder aos usuários permissão para executar ações nos 
recursos de que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode 
então adicionar as políticas do IAM a perfis, e os usuários podem assumir os perfis.

Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de documento 
de política JSON, consulte Criação de políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recurso definidos por MediaConvert, por exemplo, o formato 
dos ARNs para cada um dos tipos de recurso, consulte Ações, recursos e chaves de condição do AWS 
Elemental MediaConvert na Referência de autorização do serviço.

Tópicos
• Práticas recomendadas de políticas (p. 316)
• Usar o console do MediaConvert (p. 317)
• Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões (p. 318)
• Exemplo de política: MediaConvert política básica (p. 319)
• Exemplo de política: controle de acesso em nível de recurso (p. 319)
• Exemplo de políticas: controle de acesso baseado em etiquetas usando etiquetas de recurso (p. 320)

Práticas recomendadas de políticas
As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir MediaConvert 
recursos da sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para a Conta da AWS. Ao criar ou editar 
políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

• Comece com as políticas gerenciadas pela AWS e avance para as permissões de privilégio mínimo: 
para começar a conceder permissões a seus usuários e workloads, use as políticas gerenciadas 
pela AWS que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis na 
sua Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas 
gerenciadas pelo cliente da AWS específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, 
consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho
no Guia do usuário do IAM.
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• Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda 
apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que 
podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como
permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar 
permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.

• Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma 
condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma 
condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você 
também pode usar condições para conceder acesso a ações de serviço, se elas forem usadas por 
meio de um AWS service (Serviço da AWS) específico, como o AWS CloudFormation. Para obter mais 
informações, consulte Elementos de política JSON do IAM: Condition no Manual do usuário do IAM.

• Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras 
e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a 
linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer 
oferece mais de 100 verificações de política e recomendações acionáveis para ajudar você a criar 
políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte Validação de políticas do IAM 
Access Analyzer no Guia do usuário do IAM.

• Require multi-factor authentication (MFA) (Exigir autenticação multifator (MFA)): se houver um cenário 
que exija usuários do IAM ou um usuário raiz em sua Conta da AWS, ative a MFA para obter segurança 
adicional. Para exigir a MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA 
às suas políticas. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso à API protegido por 
MFA no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de 
segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usar o console do MediaConvert
Para acessar o MediaConvert console do AWS Elemental, você deve ter um conjunto mínimo de 
permissões. Essas permissões dão autorização para que você liste visualize detalhes sobre os 
MediaConvert recursos do no seuConta da AWS. Se você criar uma política baseada em identidade que 
seja mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido 
para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Não é necessário conceder permissões mínimas do console para usuários que fazem chamadas somente 
à AWS CLI ou à API do AWS. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que correspondem à 
operação da API que estão tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o MediaConvert console, anexe também a política 
MediaConvert ConsoleAccess ouReadOnlyAWS gerenciada às entidades. Para obter mais informações, 
consulte Adicionar permissões a um usuário no Guia do usuário do IAM.

O exemplo de política a seguir concede ao usuário do IAM permissões para todas MediaConvert as ações 
do AWS Elemental (comoListJobsCreateJob, e assim por diante) em todos os MediaConvert recursos 
(como trabalhos, filas e predefinições de saída). Ele também concede as ações do IAM necessárias para 
que o usuário do IAM especifique a função de serviço que MediaConvert assumirá para executar a tarefa. 
Ele também concede ações do Amazon S3 que permitem ao usuário do IAM usar o botão Procurar para 
escolher locais de entrada e saída. As permissões do Amazon S3 não são necessárias para executar 
o trabalho; sem elas, o usuário do IAM pode especificar a URL do bucket. Neste exemplo, o número da 
conta é 111122223333 e o nome da função é MediaConvertRole.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "mediaconvertActions", 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": "mediaconvert:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "iamListRoles", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:ListRoles", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "iamPassRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole" 
    }, 
    { 
      "Sid": "s3Actions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListAllMyBuckets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
Este exemplo mostra como você pode criar uma política que permite que os usuários do IAM visualizem 
as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões 
para concluir essa ação no console ou de forma programática usando a AWS CLI ou a API da AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        } 
    ]
}

Exemplo de política: MediaConvert política básica
O exemplo de política a seguir concede as permissões básicas para operar o AWS Elemental 
MediaConvert. Neste exemplo, o número da conta é 111122223333 e o nome da função é
MediaConvertRole. Se você estiver usando criptografia ou se seus buckets do Amazon S3 
tiverem a criptografia padrão ativada, você precisará de permissões adicionais. Para obter mais 
informações, consulte Protegendo seus ativos de mídia com criptografia e DRM usando o AWS Elemental 
MediaConvert (p. 296).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "mediaconvertActions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "mediaconvert:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "iamListRoles", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:ListRoles", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "iamPassRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole" 
    }, 
    { 
      "Sid": "s3Actions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListAllMyBuckets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Exemplo de política: controle de acesso em nível de recurso
O exemplo de política a seguir concede permissões a determinados MediaConvert recursos do AWS 
Elemental em sua conta. Neste exemplo, o número da conta é 012345678910. Ela permite as ações a 
seguir, em qualquer partição e região:

• Visualizar os detalhes de todas as filas na conta de uma só vez.
• Visualizar todos os trabalhos que foram enviados para a fila "myQueue" ao mesmo tempo.
• Criar um trabalho e enviá-lo para a fila "myQueue", referenciando as predefinições com nomes que 

comecem com "permitir" e referenciando qualquer modelo de trabalho.
• Criar um modelo de trabalho referenciando a fila "myQueue" e as predefinições com nomes que 

comecem com "permitir".
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Note

Você não pode conceder permissões entre contas aos MediaConvert recursos do AWS 
Elemental, como filas, predefinições de saída e trabalhos. Você pode conceder permissões entre 
contas para seus arquivos de mídia de entrada e saída armazenados no Amazon S3.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListQueues", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "mediaconvert:ListQueues", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListJobsInQueue", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "mediaconvert:ListJobs", 
            "Resource": "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowCreateLimitedJobs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "mediaconvert:CreateJob", 
                "mediaconvert:CreateJobTemplate" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue", 
                "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:presets/allow*", 
                "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:jobTemplates/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Exemplo de políticas: controle de acesso baseado em etiquetas 
usando etiquetas de recurso
A política a seguir concede acesso a todas as ações em todos os MediaConvert recursos da conta, 
a menos que a ação listada abaixoDenyMediaConvertWithResourceTag esteja marcada com a 
chaveaccess e tenha um valordenied ou um valor que comece com a string "deny”.

Note

Essa política demonstra o princípio do IAM de que, no caso em que as políticas permitem e 
negam a ação em um recurso, a negação tem precedência. Portanto, o usuário do IAM com essa 
política anexada não pode realizar as ações negadas, mesmo que tenha uma política diferente 
que permita permissões administrativas para todos os MediaConvert recursos.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowMediaConvert", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "mediaconvert:*", 
            "Resource": "*" 
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deputy” em todos os serviços

        }, 
        { 
            "Sid": "DenyMediaConvertWithResourceTag", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "mediaconvert:DeleteJobTemplate", 
                "mediaconvert:GetQueue", 
                "mediaconvert:UpdateQueue", 
                "mediaconvert:DeleteQueue", 
                "mediaconvert:GetPreset", 
                "mediaconvert:ListTagsForResource", 
                "mediaconvert:GetJobTemplate", 
                "mediaconvert:UntagResource", 
                "mediaconvert:UpdateJobTemplate", 
                "mediaconvert:DeletePreset", 
                "mediaconvert:TagResource", 
                "mediaconvert:UpdatePreset" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/access": [ 
                        "deny*", 
                        "denied" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Prevenção contra o ataque “Confused deputy” em 
todos os serviços
O problema ‘confused deputy’ é um problema de segurança em que uma entidade que não tem 
permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executá-la. Em AWS, 
a personificação entre serviços pode resultar no problema do ‘confused deputy’. A personificação 
entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço 
chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos 
recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar 
isso, o AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com 
entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar as chaves aws:SourceArnde contexto de condição aws:SourceAccountglobal 
nas políticas de recursos para limitar as permissões que o AWS Elemental MediaConvert concede a 
outro serviço ao recurso. Se oaws:SourceArn valor não contiver o ID da conta, você deverá usar 
ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as permissões. Se você utilizar ambas 
as chaves de contexto de condição global, e o valor aws:SourceArn contiver o ID da conta, o valor
aws:SourceAccount e a conta no valor aws:SourceArn deverão utilizar o mesmo ID de conta quando 
utilizados na mesma declaração da política. Use aws:SourceArn se quiser que apenas um recurso seja 
associado ao acesso entre serviços. Use aws:SourceAccount se quiser permitir que qualquer recurso 
nessa conta seja associado ao uso entre serviços.

O valor deaws:SourceArn deve ser o ARN da MediaConvert fila.

A maneira mais eficaz de se proteger do problema ‘confused deputy’ é usar a chave de contexto 
de condição global aws:SourceArn com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN 
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completo do recurso ou se estiver especificando vários recursos, use a chave de condição de contexto 
global aws:SourceArn com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo,
arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:*.

O exemplo a seguir mostra como é possível usar as chavesaws:SourceArn de contexto de 
condiçãoaws:SourceAccount globais no MediaConvert para evitar o problema de “confused deputy”.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "mediaconvert.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:queues/Default" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

Solução de problemas de MediaConvert identidade e 
acesso do AWS Elemental
Use as informações a seguir para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ser 
encontrados ao trabalhar com MediaConvert o IAM.

Tópicos
• Não estou autorizado a executar uma ação no MediaConvert (p. 322)
• Não estou autorizado a executar iam:PassRole (p. 323)
• Quero permitir que as pessoas fora da minhaConta da AWS acessem meus MediaConvert recursos 

do (p. 323)

Não estou autorizado a executar uma ação no MediaConvert
Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, 
suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM mateojackson tenta usar o console 
para visualizar detalhes sobre um recurso my-example-widget fictício, mas não tem as permissões
MediaConvert:GetWidget fictícias.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 MediaConvert:GetWidget on resource: my-example-widget

Nesse caso, a política do usuário mateojackson deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso
my-example-widget usando a ação MediaConvert:GetWidget.

Se você precisar de ajuda, entre em contato com seu administrador da AWS. Seu administrador é a 
pessoa que forneceu a você suas credenciais de login.
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Não estou autorizado a executar iam:PassRole
Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar a ação
iam:PassRole, as suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você passe um perfil para o 
MediaConvert.

Alguns Serviços da AWS permitem que você transmita um perfil existente para o serviço, em vez de criar 
um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço. Para fazer isso, um usuário deve ter permissões 
para passar o perfil para o serviço.

O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada marymajor tenta usar o console 
para executar uma ação no MediaConvert. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões 
concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar a função para o serviço.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação
iam:PassRole.

Se você precisar de ajuda, entre em contato com seu administrador da AWS. Seu administrador é a 
pessoa que forneceu a você suas credenciais de login.

Quero permitir que as pessoas fora da minhaConta da AWS 
acessem meus MediaConvert recursos do
Você pode criar uma função que os usuários de outras contas ou pessoas fora da sua organização podem 
usar para acessar seus recursos. Você pode especificar quem é confiável para assumir a função. Para 
serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), 
você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte o seguinte:

• Para saber se o MediaConvert oferece suporte a esses recursos, consulteComo o AWS Elemental 
MediaConvert trabalha com o IAM (p. 311).

• Para saber como conceder acesso a seus recursos em todas as Contas da AWS pertencentes a você, 
consulte Fornecimento de acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS pertencente a você no
Guia de usuário do IAM.

• Para saber como conceder acesso a seus recursos para terceiros Contas da AWS, consulte
Fornecimento de acesso a Contas da AWS pertencentes a terceiros no Guia do usuário do IAM.

• Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a 
usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.

• Para saber a diferença entre usar perfis e políticas baseadas em recursos para acesso entre contas, 
consulte Como os perfis do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Guia do usuário do IAM.

Como permitir ou proibir tipos de localização de 
entrada usando uma política

O AWS Elemental MediaConvert oferece suporte a locais de entrada Amazon S3, HTTPS e HTTP para 
suas mídias e arquivos de entrada. Você pode permitir ou proibir o acesso a um ou mais desses locais de 
entrada usando uma MediaConvert política.

Por padrão, cada região em suaAWS conta não tem uma política e MediaConvert permite todos os locais 
de entrada compatíveis.
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Você só precisa criar uma política se quiser proibir o acesso a um ou mais desses locais de entrada. 
Observe que as políticas se aplicam a regiões individuais da suaAWS conta.

Criar ou alterar uma política

Para criar ou alterar uma política, envie umput-policy comando usando a API, SDK ou CLI e inclua a 
política em JSON. Visite a ReferênciaMediaConvert da API para saber mais sobre os comandos de 
políticas compatíveis e os códigos de resposta esperados.

Veja a seguir um exemplo de como enviar uma política usando a CLI. Este exemplo permite trabalhos com 
entradas Amazon S3 e HTTPS e não permite trabalhos com entradas HTTP. Execute o seguinte após 
preencher o URL específico do seu endpoint:

aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com 
 put-policy --policy '{"S3Inputs":"ALLOWED", "HttpsInputs":"ALLOWED", 
 "HttpInputs":"DISALLOWED"}'

Se você não especificar um local de entrada na política JSON, MediaConvert tratará o local de entrada 
como PERMITIDO. Aqui está outro exemplo que permite trabalhos com entradas Amazon S3 e HTTPS e 
não permite trabalhos com entradas HTTP. Execute o seguinte após preencher o URL específico do seu 
endpoint:

aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com put-
policy --policy '{"HttpInputs":"DISALLOWED"}'

Observe que o comando put-policy substitui qualquer política existente na região.

Recupere a política atual

Para recuperar a política atual em JSON, envie umget-policy comando. Por exemplo, execute o seguinte 
após preencher o URL específico do seu endpoint:

aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com get-
policy

Excluir a política atual

Para excluir a política atual e permitir todas as entradas (revertendo para o comportamento padrão), envie 
umdelete-policy comando. Por exemplo, execute o seguinte após preencher o URL específico do seu 
endpoint:

aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com delete-
policy

O que acontece quando você tenta enviar um trabalho com um local de entrada não permitido?

Se você tentar enviar um trabalho que especifique um local de entrada que sua política não permite, 
MediaConvert retornará um erro HTTP 400 (BadRequestException). A mensagem de erro será: Você 
especificou um local de entrada que sua política não permite. Especifique um local de entrada permitido 
e reenvie seu trabalho. Como MediaConvert impede que esses trabalhos sejam enviados, eles não 
aparecerão em seu histórico de trabalho.

Se você enviar um trabalho que especifique um local de entrada permitido, mas o trabalho exigir o acesso 
a outro local de entrada que não seja permitido, seu trabalho falhará. Por exemplo, você pode encontrar 
isso se especificar um manifesto Apple HLS em um local permitido do Amazon S3 que faça referência 
a outros arquivos de segmento de entrada em um local HTTP não permitido. O código de erro de falha 
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no trabalho será 3457 e a mensagem será: Você especificou um local de entrada que sua política não 
permite. Especifique um local de entrada permitido e reenvie seu trabalho.

Validação de conformidade do AWS Elemental 
MediaConvert

Auditores externos avaliam a segurança e a conformidade do AWS Elemental MediaConvert como parte 
de vários programas deAWS conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está no escopo de programas de conformidade 
específicos, consulte Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade e selecione o programa 
de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de 
conformidade da AWS.

É possível fazer download de relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais 
informações, consulte Downloading Reports in AWS Artifact.

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade 
dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos e leis aplicáveis. 
A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:

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

• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitetura para segurança 
e conformidade com HIPAA no Amazon Web Services): esse whitepaper descreve como as empresas 
podem usar a AWS para criar aplicações adequadas aos padrões HIPAA.

Note

Nem todos os Serviços da AWS estão qualificados pela HIPAA. Para mais informações, 
consulte a Referência dos serviços qualificados pela HIPAA.

• Recursos de conformidade da AWS: essa coleção de manuais e guias pode ser aplicada a seu setor e 
local.

• Avaliar recursos com regras no AWS Config Developer Guide (Guia do desenvolvedor do CCI): o serviço 
AWS Config avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas, 
diretrizes do setor e regulamentos.

• AWS Security Hub: este AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do seu estado 
de segurança na AWS. O Security Hub usa controles de segurança para avaliar os recursos da AWS e 
verificar a conformidade com os padrões e as práticas recomendadas do setor de segurança. Para obter 
uma lista dos serviços e controles aceitos, consulte a Referência de controles do Security Hub.

• AWS Audit Manager: esse AWS service (Serviço da AWS) ajuda a auditar continuamente seu uso da 
AWS para simplificar a forma como você gerencia os riscos e a conformidade com regulamentos e 
padrões do setor.

Resiliência no AWS Elemental MediaConvert
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 
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 
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altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center 
tradicionais.

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

Segurança da infraestrutura no AWS Elemental 
MediaConvert

Como um serviço gerenciado, o AWS Elemental MediaConvert é protegido pelos procedimentos de 
segurança da redeAWS global da que estão descritos no whitepaper Amazon Web Services: Overview of 
security processes.

Use chamadas de APIAWS publicadas para acessar o AWS Elemental MediaConvert 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.

Você pode chamar essas operações de API de qualquer local de rede. O AWS Elemental MediaConvert 
não oferece suporte a políticas de acesso com base em recursos, que podem incluir restrições com base 
no endereço IP de origem.
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Exemplo de configurações de 
MediaConvert trabalho do AWS 
Elemental em JSON

As configurações de trabalho nesses exemplos representam as tarefas válidas mais simples que você 
pode executar. Eles funcionam bem para experimentar o serviço. Quando quiser realizar transcodificações 
mais complexas ou criar saídas diferentes, use o console para configurar seu trabalho e gerar sua 
especificação de trabalho JSON. Para fazer isso, no painel Job à esquerda, em Configurações do Job, 
escolha Mostrar JSON do trabalho.

Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos 
tópicos introdutórios da AWS Elemental MediaConvert API Reference:

• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando osAWS SDKs ou oAWS CLI
• Começando a usar o AWS Elemental MediaConvert usando a API

Important

Recomendamos o MediaConvert Console para gerar o Console de Gerenciamento.
Sua especificação de trabalho deve estar em conformidade com a validação pelo mecanismo de 
transcodificação. As validações do mecanismo de transcodificação representam dependências 
complexas entre grupos de configurações e dependências entre suas configurações de 
transcodificação e propriedades de seus arquivos de entrada. O MediaConvert console funciona 
como um criador de tarefas interativo para facilitar a criação de especificações JSON de tarefas 
válidas. Você pode usar modelos de trabalho (p. 63) e predefinições de saída (p. 56) para 
começar rapidamente.

Para usar esses exemplos, substitua os seguintes valores de espaço reservado por valores reais:

• ROLE HERE
• s3://INPUT HERE
• s3://OUTPUT HERE

Exemplos
• Exemplo — saída MP4 (p. 327)
• Exemplo — saída ABR (p. 330)
• Exemplo — ABR automatizado (p. 335)

Exemplo — saída MP4
{  
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  "UserMetadata": {},  
  "Role": "ROLE ARN",  
  "Settings": {  
    "OutputGroups": [  
      {  
        "Name": "File Group",  
        "OutputGroupSettings": {  
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",  
          "FileGroupSettings": {  
            "Destination": "s3://bucket/out"  
          }  
        },  
        "Outputs": [  
          {  
            "VideoDescription": {  
              "ScalingBehavior": "DEFAULT",  
              "TimecodeInsertion": "DISABLED",  
              "AntiAlias": "ENABLED",  
              "Sharpness": 50,  
              "CodecSettings": {  
                "Codec": "H_264",  
                "H264Settings": {  
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
                  "NumberReferenceFrames": 3,  
                  "Syntax": "DEFAULT",  
                  "Softness": 0,  
                  "GopClosedCadence": 1,  
                  "GopSize": 48,  
                  "Slices": 1,  
                  "GopBReference": "DISABLED",  
                  "SlowPal": "DISABLED",  
                  "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
                  "EntropyEncoding": "CABAC",  
                  "Bitrate": 4500000,  
                  "FramerateControl": "SPECIFIED",  
                  "RateControlMode": "CBR",  
                  "CodecProfile": "HIGH",  
                  "Telecine": "NONE",  
                  "MinIInterval": 0,  
                  "AdaptiveQuantization": "HIGH",  
                  "CodecLevel": "LEVEL_4_1",  
                  "FieldEncoding": "PAFF",  
                  "SceneChangeDetect": "ENABLED",  
                  "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",  
                  "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",  
                  "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",  
                  "GopSizeUnits": "FRAMES",  
                  "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",  
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,  
                  "RepeatPps": "DISABLED",  
                  "HrdBufferSize": 9000000,  
                  "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,  
                  "FramerateNumerator": 24000,  
                  "FramerateDenominator": 1001  
                }  
              },  
              "AfdSignaling": "NONE",  
              "DropFrameTimecode": "ENABLED",  
              "RespondToAfd": "NONE",  
              "ColorMetadata": "INSERT",  
              "Width": 1920,  
              "Height": 1080  
            },  
            "AudioDescriptions": [  
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              {  
                "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",  
                "CodecSettings": {  
                  "Codec": "AAC",  
                  "AacSettings": {  
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",  
                    "Bitrate": 96000,  
                    "RateControlMode": "CBR",  
                    "CodecProfile": "LC",  
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",  
                    "RawFormat": "NONE",  
                    "SampleRate": 48000,  
                    "Specification": "MPEG4"  
                  }  
                },  
                "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"  
              }  
            ],  
            "ContainerSettings": {  
              "Container": "MP4",  
              "Mp4Settings": {  
                "CslgAtom": "INCLUDE",  
                "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",  
                "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"  
              }  
            }  
          }  
        ]  
      }  
    ],  
    "AdAvailOffset": 0,  
    "Inputs": [  
      {  
        "AudioSelectors": {  
          "Audio Selector 1": {  
            "Tracks": [  
              1  
            ],  
            "Offset": 0,  
            "DefaultSelection": "DEFAULT",  
            "SelectorType": "TRACK",  
            "ProgramSelection": 1  
          },  
          "Audio Selector 2": {  
            "Tracks": [  
              2  
            ],  
            "Offset": 0,  
            "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",  
            "SelectorType": "TRACK",  
            "ProgramSelection": 1  
          }  
        },  
        "VideoSelector": {  
          "ColorSpace": "FOLLOW"  
        },  
        "FilterEnable": "AUTO",  
        "PsiControl": "USE_PSI",  
        "FilterStrength": 0,  
        "DeblockFilter": "DISABLED",  
        "DenoiseFilter": "DISABLED",  
        "TimecodeSource": "EMBEDDED",  
        "FileInput": "s3://input"  
      }  
    ]  
  }  
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}

Exemplo — saída ABR
{  
  "UserMetadata": {},  
  "Role": "ROLE ARN",  
  "Settings": {  
    "OutputGroups": [  
      {  
        "Name": "Apple HLS",  
        "Outputs": [  
          {  
            "ContainerSettings": {  
              "Container": "M3U8",  
              "M3u8Settings": {  
                "AudioFramesPerPes": 2,  
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",  
                "PmtPid": 480,  
                "PrivateMetadataPid": 503,  
                "ProgramNumber": 1,  
                "PatInterval": 100,  
                "PmtInterval": 100,  
                "VideoPid": 481,  
                "AudioPids": [  
                  482,  
                  483,  
                  484,  
                  485,  
                  486,  
                  487,  
                  488,  
                  489,  
                  490,  
                  491,  
                  492  
                ]  
              }  
            },  
            "VideoDescription": {  
              "Width": 1920,  
              "Height": 1080,  
              "VideoPreprocessors": {  
                "Deinterlacer": {  
                  "Algorithm": "INTERPOLATE",  
                  "Mode": "DEINTERLACE"  
                }  
              },  
              "AntiAlias": "ENABLED",  
              "Sharpness": 100,  
              "CodecSettings": {  
                "Codec": "H_264",  
                "H264Settings": {  
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
                  "ParNumerator": 1,  
                  "NumberReferenceFrames": 3,  
                  "Softness": 0,  
                  "FramerateDenominator": 1001,  
                  "GopClosedCadence": 1,  
                  "GopSize": 90,  
                  "Slices": 1,  
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                  "HrdBufferSize": 12500000,  
                  "ParDenominator": 1,  
                  "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "TemporalAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
                  "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
                  "EntropyEncoding": "CABAC",  
                  "Bitrate": 8500000,  
                  "FramerateControl": "SPECIFIED",  
                  "RateControlMode": "CBR",  
                  "CodecProfile": "HIGH",  
                  "Telecine": "NONE",  
                  "FramerateNumerator": 30000,  
                  "MinIInterval": 0,  
                  "AdaptiveQuantization": "MEDIUM",  
                  "CodecLevel": "LEVEL_4",  
                  "SceneChangeDetect": "ENABLED",  
                  "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",  
                  "GopSizeUnits": "FRAMES",  
                  "ParControl": "SPECIFIED",  
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,  
                  "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,  
                  "Syntax": "DEFAULT"  
                }  
              },  
              "AfdSignaling": "NONE",  
              "DropFrameTimecode": "ENABLED",  
              "RespondToAfd": "NONE",  
              "ColorMetadata": "INSERT"  
            },  
            "AudioDescriptions": [  
              {  
                "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",  
                "AudioSourceName": "Audio Selector 1",  
                "CodecSettings": {  
                  "Codec": "AAC",  
                  "AacSettings": {  
                    "Bitrate": 128000,  
                    "RateControlMode": "CBR",  
                    "CodecProfile": "LC",  
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",  
                    "SampleRate": 48000  
                  }  
                },  
                "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"  
              }  
            ],  
            "NameModifier": "_high"  
          },  
          {  
            "VideoDescription": {  
              "ScalingBehavior": "DEFAULT",  
              "TimecodeInsertion": "DISABLED",  
              "AntiAlias": "ENABLED",  
              "Sharpness": 50,  
              "CodecSettings": {  
                "Codec": "H_264",  
                "H264Settings": {  
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
                  "NumberReferenceFrames": 3,  
                  "Syntax": "DEFAULT",  
                  "Softness": 0,  
                  "GopClosedCadence": 1,  
                  "GopSize": 90,  
                  "Slices": 1,  
                  "GopBReference": "DISABLED",  
                  "SlowPal": "DISABLED",  
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                  "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
                  "EntropyEncoding": "CABAC",  
                  "Bitrate": 7500000,  
                  "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",  
                  "RateControlMode": "CBR",  
                  "CodecProfile": "MAIN",  
                  "Telecine": "NONE",  
                  "MinIInterval": 0,  
                  "AdaptiveQuantization": "HIGH",  
                  "CodecLevel": "AUTO",  
                  "FieldEncoding": "PAFF",  
                  "SceneChangeDetect": "ENABLED",  
                  "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",  
                  "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",  
                  "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",  
                  "GopSizeUnits": "FRAMES",  
                  "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",  
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,  
                  "RepeatPps": "DISABLED"  
                }  
              },  
              "AfdSignaling": "NONE",  
              "DropFrameTimecode": "ENABLED",  
              "RespondToAfd": "NONE",  
              "ColorMetadata": "INSERT",  
              "Width": 1280,  
              "Height": 720  
            },  
            "AudioDescriptions": [  
              {  
                "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",  
                "CodecSettings": {  
                  "Codec": "AAC",  
                  "AacSettings": {  
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",  
                    "Bitrate": 96000,  
                    "RateControlMode": "CBR",  
                    "CodecProfile": "LC",  
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",  
                    "RawFormat": "NONE",  
                    "SampleRate": 48000,  
                    "Specification": "MPEG4"  
                  }  
                },  
                "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"  
              }  
            ],  
            "OutputSettings": {  
              "HlsSettings": {  
                "AudioGroupId": "program_audio",  
                "AudioRenditionSets": "program_audio",  
                "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"  
              }  
            },  
            "ContainerSettings": {  
              "Container": "M3U8",  
              "M3u8Settings": {  
                "AudioFramesPerPes": 4,  
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",  
                "PmtPid": 480,  
                "PrivateMetadataPid": 503,  
                "ProgramNumber": 1,  
                "PatInterval": 0,  
                "PmtInterval": 0,  
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                "Scte35Source": "NONE",  
                "Scte35Pid": 500,  
                "TimedMetadata": "NONE",  
                "TimedMetadataPid": 502,  
                "VideoPid": 481,  
                "AudioPids": [  
                  482,  
                  483,  
                  484,  
                  485,  
                  486,  
                  487,  
                  488,  
                  489,  
                  490,  
                  491,  
                  492  
                ]  
              }  
            },  
            "NameModifier": "_med"  
          },  
          {  
            "VideoDescription": {  
              "ScalingBehavior": "DEFAULT",  
              "TimecodeInsertion": "DISABLED",  
              "AntiAlias": "ENABLED",  
              "Sharpness": 100,  
              "CodecSettings": {  
                "Codec": "H_264",  
                "H264Settings": {  
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
                  "NumberReferenceFrames": 3,  
                  "Syntax": "DEFAULT",  
                  "Softness": 0,  
                  "GopClosedCadence": 1,  
                  "GopSize": 90,  
                  "Slices": 1,  
                  "GopBReference": "DISABLED",  
                  "SlowPal": "DISABLED",  
                  "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
                  "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
                  "EntropyEncoding": "CABAC",  
                  "Bitrate": 3500000,  
                  "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",  
                  "RateControlMode": "CBR",  
                  "CodecProfile": "MAIN",  
                  "Telecine": "NONE",  
                  "MinIInterval": 0,  
                  "AdaptiveQuantization": "HIGH",  
                  "CodecLevel": "LEVEL_3_1",  
                  "FieldEncoding": "PAFF",  
                  "SceneChangeDetect": "ENABLED",  
                  "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",  
                  "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",  
                  "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",  
                  "GopSizeUnits": "FRAMES",  
                  "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",  
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,  
                  "RepeatPps": "DISABLED"  
                }  
              },  
              "AfdSignaling": "NONE",  
              "DropFrameTimecode": "ENABLED",  
              "RespondToAfd": "NONE",  
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              "ColorMetadata": "INSERT",  
              "Width": 960,  
              "Height": 540  
            },  
            "AudioDescriptions": [  
              {  
                "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",  
                "CodecSettings": {  
                  "Codec": "AAC",  
                  "AacSettings": {  
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",  
                    "Bitrate": 96000,  
                    "RateControlMode": "CBR",  
                    "CodecProfile": "LC",  
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",  
                    "RawFormat": "NONE",  
                    "SampleRate": 48000,  
                    "Specification": "MPEG4"  
                  }  
                },  
                "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"  
              }  
            ],  
            "OutputSettings": {  
              "HlsSettings": {  
                "AudioGroupId": "program_audio",  
                "AudioRenditionSets": "program_audio",  
                "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"  
              }  
            },  
            "ContainerSettings": {  
              "Container": "M3U8",  
              "M3u8Settings": {  
                "AudioFramesPerPes": 4,  
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",  
                "PmtPid": 480,  
                "PrivateMetadataPid": 503,  
                "ProgramNumber": 1,  
                "PatInterval": 0,  
                "PmtInterval": 0,  
                "Scte35Source": "NONE",  
                "Scte35Pid": 500,  
                "TimedMetadata": "NONE",  
                "TimedMetadataPid": 502,  
                "VideoPid": 481,  
                "AudioPids": [  
                  482,  
                  483,  
                  484,  
                  485,  
                  486,  
                  487,  
                  488,  
                  489,  
                  490,  
                  491,  
                  492  
                ]  
              }  
            },  
            "NameModifier": "_low"  
          }  
        ],  
        "OutputGroupSettings": {  
          "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",  
          "HlsGroupSettings": {  
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            "ManifestDurationFormat": "INTEGER",  
            "SegmentLength": 10,  
            "TimedMetadataId3Period": 10,  
            "CaptionLanguageSetting": "OMIT",  
            "Destination": "s3://bucket/hls1/master",  
            "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",  
            "CodecSpecification": "RFC_4281",  
            "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",  
            "ProgramDateTimePeriod": 600,  
            "MinSegmentLength": 0,  
            "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",  
            "ProgramDateTime": "EXCLUDE",  
            "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",  
            "ManifestCompression": "NONE",  
            "ClientCache": "ENABLED",  
            "StreamInfResolution": "INCLUDE"  
          }  
        }  
      }  
    ],  
    "AdAvailOffset": 0,  
    "Inputs": [  
      {  
        "AudioSelectors": {  
          "Audio Selector 1": {  
            "Tracks": [  
              1  
            ],  
            "Offset": 0,  
            "DefaultSelection": "DEFAULT",  
            "SelectorType": "TRACK",  
            "ProgramSelection": 1  
          },  
          "Audio Selector 2": {  
            "Tracks": [  
              2  
            ],  
            "Offset": 0,  
            "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",  
            "SelectorType": "TRACK",  
            "ProgramSelection": 1  
          }  
        },  
        "VideoSelector": {  
          "ColorSpace": "FOLLOW"  
        },  
        "FilterEnable": "AUTO",  
        "PsiControl": "USE_PSI",  
        "FilterStrength": 0,  
        "DeblockFilter": "DISABLED",  
        "DenoiseFilter": "DISABLED",  
        "TimecodeSource": "EMBEDDED",  
        "FileInput": "s3://INPUT"  
      }  
    ]  
  }  
}

Exemplo — ABR automatizado
Este exemplo de especificação de trabalho JSON especifica uma pilha ABR automatizada no Apple HLS. 
Além de especificar as configurações automatizadas do ABR, ele define explicitamente esses valores:

335



MediaConvert Guia do usuário
Exemplo — ABR automatizado

• Transcodificação aceleradaMode paraPREFERRED
• rateControlMode para QVBR
• qualityTuningLevel para MULTI_PASS_HQ

Para obter mais informações sobre as configurações de ABR automatizadas, consulte o Console de 
Gerenciamento deUsando ABR automatizado (p. 88) Dados.

{ 
  "UserMetadata": {}, 
  "Role": "ROLE ARN", 
  "Settings": { 
    "TimecodeConfig": { 
      "Source": "ZEROBASED" 
    }, 
    "OutputGroups": [ 
      { 
        "Name": "Apple HLS", 
        "Outputs": [ 
          { 
            "ContainerSettings": { 
              "Container": "M3U8", 
              "M3u8Settings": { 
                "AudioFramesPerPes": 4, 
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET", 
                "PmtPid": 480, 
                "PrivateMetadataPid": 503, 
                "ProgramNumber": 1, 
                "PatInterval": 0, 
                "PmtInterval": 0, 
                "Scte35Source": "NONE", 
                "NielsenId3": "NONE", 
                "TimedMetadata": "NONE", 
                "VideoPid": 481, 
                "AudioPids": [ 
                  482, 
                  483, 
                  484, 
                  485, 
                  486, 
                  487, 
                  488, 
                  489, 
                  490, 
                  491, 
                  492 
                ] 
              } 
            }, 
            "VideoDescription": { 
              "ScalingBehavior": "DEFAULT", 
              "TimecodeInsertion": "DISABLED", 
              "AntiAlias": "ENABLED", 
              "Sharpness": 50, 
              "CodecSettings": { 
                "Codec": "H_264", 
                "H264Settings": { 
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE", 
                  "NumberReferenceFrames": 3, 
                  "Syntax": "DEFAULT", 
                  "Softness": 0, 
                  "FramerateDenominator": 1, 
                  "GopClosedCadence": 1, 
                  "GopSize": 60, 
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                  "Slices": 2, 
                  "GopBReference": "DISABLED", 
                  "EntropyEncoding": "CABAC", 
                  "FramerateControl": "SPECIFIED", 
                  "RateControlMode": "QVBR", 
                  "CodecProfile": "MAIN", 
                  "Telecine": "NONE", 
                  "FramerateNumerator": 30, 
                  "MinIInterval": 0, 
                  "AdaptiveQuantization": "AUTO", 
                  "CodecLevel": "AUTO", 
                  "FieldEncoding": "PAFF", 
                  "SceneChangeDetect": "ENABLED", 
                  "QualityTuningLevel": "MULTI_PASS_HQ", 
                  "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP", 
                  "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED", 
                  "GopSizeUnits": "FRAMES", 
                  "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE", 
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2, 
                  "RepeatPps": "DISABLED", 
                  "DynamicSubGop": "STATIC" 
                } 
              }, 
              "AfdSignaling": "NONE", 
              "DropFrameTimecode": "ENABLED", 
              "RespondToAfd": "NONE", 
              "ColorMetadata": "INSERT" 
            }, 
            "OutputSettings": { 
              "HlsSettings": { 
                "AudioGroupId": "program_audio", 
                "AudioRenditionSets": "program_audio", 
                "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC", 
                "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE" 
              } 
            }, 
            "NameModifier": "video" 
          }, 
          { 
            "ContainerSettings": { 
              "Container": "M3U8", 
              "M3u8Settings": { 
                "AudioFramesPerPes": 4, 
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET", 
                "PmtPid": 480, 
                "PrivateMetadataPid": 503, 
                "ProgramNumber": 1, 
                "PatInterval": 0, 
                "PmtInterval": 0, 
                "Scte35Source": "NONE", 
                "NielsenId3": "NONE", 
                "TimedMetadata": "NONE", 
                "TimedMetadataPid": 502, 
                "VideoPid": 481, 
                "AudioPids": [ 
                  482, 
                  483, 
                  484, 
                  485, 
                  486, 
                  487, 
                  488, 
                  489, 
                  490, 
                  491, 
                  492 
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                ] 
              } 
            }, 
            "AudioDescriptions": [ 
              { 
                "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT", 
                "AudioSourceName": "Audio Selector 1", 
                "CodecSettings": { 
                  "Codec": "AAC", 
                  "AacSettings": { 
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL", 
                    "Bitrate": 96000, 
                    "RateControlMode": "CBR", 
                    "CodecProfile": "LC", 
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0", 
                    "RawFormat": "NONE", 
                    "SampleRate": 48000, 
                    "Specification": "MPEG4" 
                  } 
                }, 
                "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT" 
              } 
            ], 
            "OutputSettings": { 
              "HlsSettings": { 
                "AudioGroupId": "program_audio", 
                "AudioTrackType": "ALTERNATE_AUDIO_AUTO_SELECT_DEFAULT", 
                "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC", 
                "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE" 
              } 
            }, 
            "NameModifier": "audio" 
          } 
        ], 
        "OutputGroupSettings": { 
          "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS", 
          "HlsGroupSettings": { 
            "ManifestDurationFormat": "FLOATING_POINT", 
            "SegmentLength": 10, 
            "TimedMetadataId3Period": 10, 
            "CaptionLanguageSetting": "OMIT", 
            "Destination": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/main", 
            "TimedMetadataId3Frame": "PRIV", 
            "CodecSpecification": "RFC_4281", 
            "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS", 
            "ProgramDateTimePeriod": 600, 
            "MinSegmentLength": 0, 
            "MinFinalSegmentLength": 0, 
            "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY", 
            "ProgramDateTime": "EXCLUDE", 
            "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES", 
            "ManifestCompression": "NONE", 
            "ClientCache": "ENABLED", 
            "AudioOnlyHeader": "INCLUDE", 
            "StreamInfResolution": "INCLUDE" 
          } 
        }, 
        "AutomatedEncodingSettings": { 
          "AbrSettings": { 
            "MaxRenditions": 6, 
            "MaxAbrBitrate": 5000000, 
            "MinAbrBitrate": 300000 
          } 
        } 
      } 
    ], 
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    "AdAvailOffset": 0, 
    "Inputs": [ 
      { 
        "AudioSelectors": { 
          "Audio Selector 1": { 
            "Offset": 0, 
            "DefaultSelection": "DEFAULT", 
            "ProgramSelection": 1 
          } 
        }, 
        "VideoSelector": { 
          "ColorSpace": "FOLLOW", 
          "Rotate": "DEGREE_0", 
          "AlphaBehavior": "DISCARD" 
        }, 
        "FilterEnable": "AUTO", 
        "PsiControl": "USE_PSI", 
        "FilterStrength": 0, 
        "DeblockFilter": "DISABLED", 
        "DenoiseFilter": "DISABLED", 
        "InputScanType": "AUTO", 
        "TimecodeSource": "ZEROBASED", 
        "FileInput": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/test.mov" 
      } 
    ] 
  }, 
  "AccelerationSettings": { 
    "Mode": "PREFERRED" 
  }, 
  "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60", 
  "Priority": 0
}
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Arquivos de coleção do AWS 
Elemental MediaConvert Postman

Use essas coleções com o Postman para acesso simples MediaConvert por meio da API REST. Copie as 
coleções e as salve como arquivos JSON e, em seguida, importe-as para o Postman.

Tópicos
• MediaConvert liste a coleção de recursos (p. 340)
• MediaConvert criar coleção de recursos (p. 344)
• MediaConvert coleção de etiquetas de recursos (p. 352)

MediaConvert liste a coleção de recursos
{ 
 "id": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
 "name": "AWS Elemental MediaConvert GET Request", 
 "description": "AWS Elemental MediaConvert GET Request", 
 "order": [ 
  "bc671df5-4a85-54b6-f137-19cb70516fd2", 
  "85318a0b-c490-3718-62eb-2a737de83af0", 
  "1fd40def-ca4b-1842-c99a-778f62269010", 
  "8c5ee49e-3eb0-5b9f-ae03-f6ce59763c93", 
  "abedbb9c-4b97-6596-ae4c-dc1ff83f1e59", 
  "0348eabe-0893-696e-718d-e819e699b34c" 
 ], 
 "folders": [], 
 "folders_order": [], 
 "timestamp": 0, 
 "owner": "2332976", 
 "public": false, 
 "requests": [ 
  { 
   "id": "0348eabe-0893-696e-718d-e819e699b34c", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
presets/<name-of-preset>", 
   "folder": null, 
   "queryParams": [], 
   "preRequestScript": null, 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "GET", 
   "data": null, 
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   "dataMode": "params", 
   "tests": null, 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530559387196, 
   "name": "List of Job Presets", 
   "description": "", 
   "collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
   "responses": [] 
  }, 
  { 
   "id": "1fd40def-ca4b-1842-c99a-778f62269010", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
queues", 
   "folder": null, 
   "queryParams": [], 
   "preRequestScript": null, 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "GET", 
   "data": null, 
   "dataMode": "params", 
   "tests": null, 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530558971036, 
   "name": "List All Queues", 
   "description": "", 
   "collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
   "responses": [] 
  }, 
  { 
   "id": "85318a0b-c490-3718-62eb-2a737de83af0", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
queues/<QUEUE-NAME-HERE>", 
   "folder": null, 

341



MediaConvert Guia do usuário
Coleção GET

   "queryParams": [], 
   "preRequestScript": null, 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "GET", 
   "data": null, 
   "dataMode": "params", 
   "tests": null, 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530558975692, 
   "name": "Specific Queue Details", 
   "description": "", 
   "collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
   "responses": [] 
  }, 
  { 
   "id": "8c5ee49e-3eb0-5b9f-ae03-f6ce59763c93", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates/<job-template-name>", 
   "folder": null, 
   "queryParams": [], 
   "preRequestScript": null, 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "GET", 
   "data": null, 
   "dataMode": "params", 
   "tests": null, 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530559427717, 
   "name": "Specific Job Template", 
   "description": "", 
   "collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
   "responses": [] 
  }, 
  { 
   "id": "abedbb9c-4b97-6596-ae4c-dc1ff83f1e59", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
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     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates", 
   "queryParams": [], 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "preRequestScript": null, 
   "method": "GET", 
   "collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
   "data": null, 
   "dataMode": "params", 
   "name": "List of Job Templates", 
   "description": "", 
   "descriptionFormat": "html", 
   "time": 1530559135843, 
   "version": 2, 
   "responses": [], 
   "tests": null, 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   } 
  }, 
  { 
   "id": "bc671df5-4a85-54b6-f137-19cb70516fd2", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/jobs/
<job-id>", 
   "folder": null, 
   "queryParams": [], 
   "preRequestScript": null, 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "GET", 
   "data": null, 
   "dataMode": "params", 
   "tests": null, 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530558979699, 
   "name": "Specific Job ID", 
   "description": "", 
   "collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f", 
   "responses": [] 
  } 
 ]
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}

MediaConvert criar coleção de recursos
{ 
 "id": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285", 
 "name": "AWS Elemental MediaConvert POST Request", 
 "description": "", 
 "order": [ 
  "18510e9e-cc88-8c19-5b28-64606a24bb03", 
  "b4a440ea-e235-fefa-636f-d0f5da8143f5", 
  "dbad1515-df7d-fbc7-84ad-bd97688ee0dd", 
  "37896178-5574-1b03-858f-8c3dd362c231", 
  "3a124a9e-e437-2a47-b8e1-eb51e121311c" 
 ], 
 "folders": [], 
 "folders_order": [], 
 "timestamp": 0, 
 "owner": "2332976", 
 "public": false, 
 "requests": [ 
  { 
   "id": "18510e9e-cc88-8c19-5b28-64606a24bb03", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobs", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
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   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530561471298, 
   "name": "Submit MP4 Job (No Preset)", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n  \"userMetadata\": {},\r\n  \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n  
 \"settings\": {\r\n    \"outputGroups\": [\r\n      {\r\n        \"name\": \"File Group
\",\r\n        \"outputs\": [\r\n          {\r\n            \"containerSettings\": {\r\n   
            \"container\": \"MP4\",\r\n              \"mp4Settings\": {\r\n                
 \"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n                \"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n           
      \"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n              }\r\n            },\r\n  
           \"videoDescription\": {\r\n              \"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\r\n   
            \"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\r\n              \"antiAlias\": \"ENABLED
\",\r\n              \"sharpness\": 50,\r\n              \"codecSettings\": {\r\n         
        \"codec\": \"H_264\",\r\n                \"h264Settings\": {\r\n                  
 \"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\r\n                  \"numberReferenceFrames\": 1,\r
\n                  \"syntax\": \"DEFAULT\",\r\n                  \"softness\": 0,\r\n   
                \"gopClosedCadence\": 1,\r\n                  \"gopSize\": 90,\r\n        
           \"slices\": 1,\r\n                  \"gopBReference\": \"DISABLED\",\r\n       
            \"slowPal\": \"DISABLED\",\r\n                  \"spatialAdaptiveQuantization
\": \"ENABLED\",\r\n                  \"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",
\r\n                  \"flickerAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\r\n               
    \"entropyEncoding\": \"CABAC\",\r\n                  \"bitrate\": 5000000,\r\n    
               \"framerateControl\": \"INITIALIZE_FROM_SOURCE\",\r\n                  
 \"rateControlMode\": \"CBR\",\r\n                  \"codecProfile\": \"MAIN\",\r\n        
           \"telecine\": \"NONE\",\r\n                  \"minIInterval\": 0,\r\n            
       \"adaptiveQuantization\": \"MEDIUM\",\r\n                  \"codecLevel\": \"AUTO\",
\r\n                  \"fieldEncoding\": \"PAFF\",\r\n                  \"sceneChangeDetect
\": \"ENABLED\",\r\n                  \"qualityTuningLevel\": \"SINGLE_PASS\",\r\n    
               \"framerateConversionAlgorithm\": \"DUPLICATE_DROP\",\r\n              
     \"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\r\n                  \"gopSizeUnits\": 
 \"FRAMES\",\r\n                  \"parControl\": \"INITIALIZE_FROM_SOURCE\",\r\n       
            \"numberBFramesBetweenReferenceFrames\": 2,\r\n                  \"repeatPps
\": \"DISABLED\"\r\n                }\r\n              },\r\n              \"afdSignaling
\": \"NONE\",\r\n              \"dropFrameTimecode\": \"ENABLED\",\r\n              
 \"respondToAfd\": \"NONE\",\r\n              \"colorMetadata\": \"INSERT\"\r\n       
      },\r\n            \"audioDescriptions\": [\r\n              {\r\n                
 \"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\r\n                \"codecSettings\": {\r\n     
              \"codec\": \"AAC\",\r\n                  \"aacSettings\": {\r\n            
         \"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\r\n                    \"bitrate
\": 96000,\r\n                    \"rateControlMode\": \"CBR\",\r\n                    
 \"codecProfile\": \"LC\",\r\n                    \"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\r\n 
                    \"rawFormat\": \"NONE\",\r\n                    \"sampleRate\": 48000,
\r\n                    \"specification\": \"MPEG4\"\r\n                  }\r\n           
      },\r\n                \"languageCodeControl\": \"FOLLOW_INPUT\"\r\n              }\r
\n            ]\r\n          }\r\n        ],\r\n        \"outputGroupSettings\": {\r\n    
       \"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\r\n          \"fileGroupSettings\": {\r\n       
      \"destination\": \"s3://test/test\"\r\n          }\r\n        }\r\n      }\r\n    ],
\r\n    \"adAvailOffset\": 0,\r\n    \"inputs\": [\r\n      {\r\n        \"audioSelectors
\": {\r\n          \"Audio Selector 1\": {\r\n            \"offset\": 0,\r\n            
 \"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n            \"programSelection\": 1\r\n          }\r
\n        },\r\n        \"videoSelector\": {\r\n          \"colorSpace\": \"FOLLOW\"\r\n 
        },\r\n        \"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n        \"psiControl\": \"USE_PSI\",
\r\n        \"filterStrength\": 0,\r\n        \"deblockFilter\": \"DISABLED\",\r\n        
 \"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n        \"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r\n        
 \"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n      }\r\n    ]\r\n  }\r\n}" 
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  }, 
  { 
   "id": "37896178-5574-1b03-858f-8c3dd362c231", 
   "headers": "Content-Type: application/json\nHost: <custom-account-
id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com\nContent-Length: 5274\nX-Amz-Date: 20180702T200725Z
\nAuthorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AccessKey/20180702/supported-region/
mediaconvert/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date, 
 Signature=345d7d88d77bb9b227f6044a64b1c9cc76f0556f0365256cb2931acfabcd413b\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    }, 
    { 
     "key": "Host", 
     "value": "<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    }, 
    { 
     "key": "Content-Length", 
     "value": "5274", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    }, 
    { 
     "key": "X-Amz-Date", 
     "value": "20180702T200725Z", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    }, 
    { 
     "key": "Authorization", 
     "value": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AccessKey/20180702/supported-region/
mediaconvert/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date, 
 Signature=345d7d88d77bb9b227f6044a64b1c9cc76f0556f0365256cb2931acfabcd413b", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
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   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530563456504, 
   "name": "Create Job Template", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\n\t\"name\": \"Job Template Test\",\n\t\"description\": \"Job Template 
 Test\",\n\t\"settings\":{\n    \"outputGroups\": [\n        {\n            \"name\": 
 \"File Group\",\n            \"outputs\": [\n                {\n                    
 \"containerSettings\": {\n                        \"container\": \"MP4\",\n            
             \"mp4Settings\": {\n                            \"cslgAtom\": \"INCLUDE\",
\n                            \"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\n                          
   \"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\n                        }\n             
        },\n                    \"videoDescription\": {\n                        \"width
\": 640,\n                        \"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\n                 
        \"height\": 480,\n                        \"videoPreprocessors\": {\n          
                   \"deinterlacer\": {\n                                \"algorithm\": 
 \"INTERPOLATE\",\n                                \"mode\": \"DEINTERLACE\",\n         
                        \"control\": \"NORMAL\"\n                            }\n        
                 },\n                        \"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\n     
                    \"antiAlias\": \"ENABLED\",\n                        \"sharpness\": 
 50,\n                        \"codecSettings\": {\n                            \"codec\": 
 \"H_264\",\n                            \"h264Settings\": {\n                             
    \"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\n                                \"parNumerator\": 
 1,\n                                \"numberReferenceFrames\": 3,\n                       
          \"syntax\": \"DEFAULT\",\n                                \"softness\": 0,\n      
                           \"framerateDenominator\": 1001,\n                                
 \"gopClosedCadence\": 1,\n                                \"hrdBufferInitialFillPercentage
\": 90,\n                                \"gopSize\": 2,\n                              
   \"slices\": 1,\n                                \"gopBReference\": \"ENABLED\",\n    
                             \"hrdBufferSize\": 3000000,\n                              
   \"slowPal\": \"DISABLED\",\n                                \"parDenominator\": 1,\n 
                                \"spatialAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n        
                         \"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n               
                  \"flickerAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n                       
          \"entropyEncoding\": \"CABAC\",\n                                \"bitrate\": 
 1500000,\n                                \"framerateControl\": \"SPECIFIED\",\n       
                          \"rateControlMode\": \"CBR\",\n                                
 \"codecProfile\": \"MAIN\",\n                                \"telecine\": \"NONE\",\n    
                             \"framerateNumerator\": 24000,\n                               
  \"minIInterval\": 0,\n                                \"adaptiveQuantization\": \"HIGH\",
\n                                \"codecLevel\": \"LEVEL_3\",\n                           
      \"fieldEncoding\": \"PAFF\",\n                                \"sceneChangeDetect\": 
 \"ENABLED\",\n                                \"qualityTuningLevel\": \"MULTI_PASS_HQ\",\n 
                                \"framerateConversionAlgorithm\": \"DUPLICATE_DROP\",\n    
                             \"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\n                   
              \"gopSizeUnits\": \"SECONDS\",\n                                \"parControl
\": \"SPECIFIED\",\n                                \"numberBFramesBetweenReferenceFrames
\": 3,\n                                \"repeatPps\": \"DISABLED\"\n                    
         }\n                        },\n                        \"afdSignaling\": \"NONE
\",\n                        \"dropFrameTimecode\": \"ENABLED\",\n                    
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     \"respondToAfd\": \"NONE\",\n                        \"colorMetadata\": \"INSERT
\"\n                    },\n                    \"audioDescriptions\": [\n             
            {\n                            \"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\n   
                          \"audioSourceName\": \"Audio Selector 1\",\n                 
            \"codecSettings\": {\n                                \"codec\": \"AAC\",\n 
                                \"aacSettings\": {\n                                   
  \"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\n                                    
 \"bitrate\": 160000,\n                                    \"rateControlMode\": \"CBR\",
\n                                    \"codecProfile\": \"LC\",\n                       
              \"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\n                                    
 \"rawFormat\": \"NONE\",\n                                    \"sampleRate\": 48000,\n   
                                  \"specification\": \"MPEG4\"\n                           
      }\n                            },\n                            \"languageCodeControl
\": \"FOLLOW_INPUT\",\n                            \"audioType\": 0\n                
         }\n                    ],\n                    \"nameModifier\": \"_settings
\"\n                },\n                {\n                    \"preset\": \"System-
Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_50Hz_6Mbps\",\n                    \"nameModifier
\": \"_preset\"\n                }\n            ],\n            \"outputGroupSettings\": 
 {\n                \"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\n                \"fileGroupSettings
\": {}\n            }\n        }\n    ],\n    \"adAvailOffset\": 0\n\t}\n}\t" 
  }, 
  { 
   "id": "3a124a9e-e437-2a47-b8e1-eb51e121311c", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
presets", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
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    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530562249778, 
   "name": "Create Job Preset", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n\t\"name\": \"Test Preset\",\r\n\t\"description\": \"Test Preset
\",\r\n\t\"settings\":{\r\n  \"videoDescription\": {\r\n    \"width\": 1280,\r\n    
 \"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\r\n    \"height\": 720,\r\n    \"videoPreprocessors
\": {\r\n      \"deinterlacer\": {\r\n        \"algorithm\": \"INTERPOLATE\",\r\n   
      \"mode\": \"DEINTERLACE\",\r\n        \"control\": \"NORMAL\"\r\n      }\r\n   
  },\r\n    \"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\r\n    \"antiAlias\": \"ENABLED\",\r
\n    \"sharpness\": 50,\r\n    \"codecSettings\": {\r\n      \"codec\": \"H_264\",\r
\n      \"h264Settings\": {\r\n        \"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\r\n        
 \"parNumerator\": 1,\r\n        \"numberReferenceFrames\": 3,\r\n        \"syntax\": 
 \"DEFAULT\",\r\n        \"softness\": 0,\r\n        \"framerateDenominator\": 1001,\r\n  
       \"gopClosedCadence\": 1,\r\n        \"hrdBufferInitialFillPercentage\": 90,\r\n    
     \"gopSize\": 2,\r\n        \"slices\": 1,\r\n        \"gopBReference\": \"ENABLED\",
\r\n        \"hrdBufferSize\": 9000000,\r\n        \"slowPal\": \"DISABLED\",\r\n        
 \"parDenominator\": 1,\r\n        \"spatialAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\r\n      
   \"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\r\n        \"flickerAdaptiveQuantization
\": \"ENABLED\",\r\n        \"entropyEncoding\": \"CABAC\",\r\n        \"bitrate\": 
 4500000,\r\n        \"framerateControl\": \"SPECIFIED\",\r\n        \"rateControlMode
\": \"CBR\",\r\n        \"codecProfile\": \"HIGH\",\r\n        \"telecine\": \"NONE\",
\r\n        \"framerateNumerator\": 24000,\r\n        \"minIInterval\": 0,\r\n        
 \"adaptiveQuantization\": \"HIGH\",\r\n        \"codecLevel\": \"LEVEL_4\",\r\n       
  \"fieldEncoding\": \"PAFF\",\r\n        \"sceneChangeDetect\": \"ENABLED\",\r\n      
   \"qualityTuningLevel\": \"MULTI_PASS_HQ\",\r\n        \"framerateConversionAlgorithm
\": \"DUPLICATE_DROP\",\r\n        \"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\r\n     
    \"gopSizeUnits\": \"SECONDS\",\r\n        \"parControl\": \"SPECIFIED\",\r\n       
  \"numberBFramesBetweenReferenceFrames\": 3,\r\n        \"repeatPps\": \"DISABLED\"\r
\n      }\r\n    },\r\n    \"afdSignaling\": \"NONE\",\r\n    \"dropFrameTimecode\": 
 \"ENABLED\",\r\n    \"respondToAfd\": \"NONE\",\r\n    \"colorMetadata\": \"INSERT\"\r\n 
  },\r\n  \"audioDescriptions\": [\r\n    {\r\n      \"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT
\",\r\n      \"audioSourceName\": \"Audio Selector 1\",\r\n      \"codecSettings
\": {\r\n        \"codec\": \"AAC\",\r\n        \"aacSettings\": {\r\n          
 \"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\r\n          \"bitrate\": 160000,\r\n   
        \"rateControlMode\": \"CBR\",\r\n          \"codecProfile\": \"LC\",\r\n         
  \"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\r\n          \"rawFormat\": \"NONE\",\r\n          
 \"sampleRate\": 48000,\r\n          \"specification\": \"MPEG4\"\r\n        }\r\n      },
\r\n      \"languageCodeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\r\n      \"audioType\": 0\r\n    }\r
\n  ],\r\n  \"containerSettings\": {\r\n    \"container\": \"MP4\",\r\n    \"mp4Settings
\": {\r\n      \"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n      \"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n      
 \"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n    }\r\n  }\r\n}\r\n}" 
  }, 
  { 
   "id": "b4a440ea-e235-fefa-636f-d0f5da8143f5", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobs", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
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     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530561464458, 
   "name": "Submit MP4 Job (Using Preset)", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n  \"userMetadata\": {},\r\n  \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n  
 \"settings\": {\r\n    \"outputGroups\": [\r\n      {\r\n        \"name\": \"File Group
\",\r\n        \"outputs\": [\r\n          {\r\n            \"containerSettings\": {\r\n 
              \"container\": \"MP4\",\r\n              \"mp4Settings\": {\r\n            
     \"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n                \"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n    
             \"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n              }\r\n           
  },\r\n            \"preset\": \"System-Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps
\"\r\n          }\r\n        ],\r\n        \"outputGroupSettings\": {\r\n          
 \"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\r\n          \"fileGroupSettings\": {\r\n           
  \"destination\": \"s3://test/test\"\r\n          }\r\n        }\r\n      }\r\n    ],\r
\n    \"adAvailOffset\": 0,\r\n    \"inputs\": [\r\n      {\r\n        \"audioSelectors
\": {\r\n          \"Audio Selector 1\": {\r\n            \"offset\": 0,\r\n            
 \"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n            \"programSelection\": 1\r\n          }\r
\n        },\r\n        \"videoSelector\": {\r\n          \"colorSpace\": \"FOLLOW\"\r\n 
        },\r\n        \"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n        \"psiControl\": \"USE_PSI\",
\r\n        \"filterStrength\": 0,\r\n        \"deblockFilter\": \"DISABLED\",\r\n        
 \"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n        \"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r\n        
 \"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n      }\r\n    ]\r\n  }\r\n}" 
  }, 
  { 
   "id": "dbad1515-df7d-fbc7-84ad-bd97688ee0dd", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 

350



MediaConvert Guia do usuário
coleta POST

     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobs", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1530562495762, 
   "name": "Submit Job (Using Template)", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n  \"userMetadata\": {},\r\n  \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n  
 \"jobTemplate\": \"Job Template Test\",\r\n  \"settings\": {\r\n    \"outputGroups\": 
 [\r\n      {\r\n        \"outputGroupSettings\": {\r\n          \"fileGroupSettings\": 
 {\r\n            \"destination\": \"s3://test/test\"\r\n          }\r\n        }\r\n   
    }\r\n    ],\r\n    \"adAvailOffset\": 0,\r\n    \"inputs\": [\r\n      {\r\n        
 \"audioSelectors\": {\r\n          \"Audio Selector 1\": {\r\n            \"offset\": 0,
\r\n            \"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n            \"programSelection\": 1\r
\n          }\r\n        },\r\n        \"videoSelector\": {\r\n          \"colorSpace\": 
 \"FOLLOW\"\r\n        },\r\n        \"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n        \"psiControl\": 
 \"USE_PSI\",\r\n        \"filterStrength\": 0,\r\n        \"deblockFilter\": \"DISABLED\",
\r\n        \"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n        \"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r
\n        \"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n      }\r\n    ]\r\n  }\r\n}" 
  } 
 ]
}
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MediaConvert coleção de etiquetas de recursos
{ 
 "id": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
 "name": "AWS Elemental MediaConvert Resource Tagging ", 
 "description": "How to use resource tagging ", 
 "order": [ 
  "fe9449b1-990a-749e-6335-40f469162723", 
  "59e4b5cd-7b62-b557-e8ed-ea369b3c08ea", 
  "4f203fc8-4201-e60d-1d7d-c305d5714d82", 
  "bc666e76-0251-ade4-97e3-21dd3bb89617", 
  "c0e01125-0457-8a06-3cb6-f2902dd13fad", 
  "8d91c8d3-fa3e-8835-e769-24224baf3334" 
 ], 
 "folders": [], 
 "folders_order": [], 
 "timestamp": 1531246223825, 
 "owner": "2332976", 
 "public": false, 
 "requests": [ 
  { 
   "id": "4f203fc8-4201-e60d-1d7d-c305d5714d82", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
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   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1531248443924, 
   "name": "Tag Existing Preset", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n        \"arn\": \"arn:aws:mediaconvert:eu-
west-1:111122223333:presets/1080pMP4Preset\",\r\n        \"Tags\": {\r\n            
 \"CostCenter\": \"BU-Carrot\"\r\n        }\r\n}" 
  }, 
  { 
   "id": "59e4b5cd-7b62-b557-e8ed-ea369b3c08ea", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
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   }, 
   "time": 1531248413882, 
   "name": "Tag Existing Job Template", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n        \"arn\": \"arn:aws:mediaconvert:region-
name-1:111122223333:jobTemplates/MP4-ABR-Template\",\r\n        \"Tags\": {\r\n            
 \"CostCenter\": \"BU-Apple\"\r\n        }\r\n}" 
  }, 
  { 
   "id": "8d91c8d3-fa3e-8835-e769-24224baf3334", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/tags/
arn%3Aaws%3Amediaconvert%3Aregion-name-1%3A111122223333%3Aqueues%2FQueueP2", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "GET", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1531248542197, 
   "name": "Specific Resource ARN", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
   "responses": [], 
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   "rawModeData": "{\r\n  \"userMetadata\": {},\r\n  \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n  
 \"settings\": {\r\n    \"outputGroups\": [\r\n      {\r\n        \"name\": \"File Group
\",\r\n        \"outputs\": [\r\n          {\r\n            \"containerSettings\": {\r\n 
              \"container\": \"MP4\",\r\n              \"mp4Settings\": {\r\n            
     \"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n                \"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n    
             \"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n              }\r\n           
  },\r\n            \"preset\": \"System-Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps
\"\r\n          }\r\n        ],\r\n        \"outputGroupSettings\": {\r\n          
 \"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\r\n          \"fileGroupSettings\": {\r\n           
  \"destination\": \"s3://test/test\"\r\n          }\r\n        }\r\n      }\r\n    ],\r
\n    \"adAvailOffset\": 0,\r\n    \"inputs\": [\r\n      {\r\n        \"audioSelectors
\": {\r\n          \"Audio Selector 1\": {\r\n            \"offset\": 0,\r\n            
 \"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n            \"programSelection\": 1\r\n          }\r
\n        },\r\n        \"videoSelector\": {\r\n          \"colorSpace\": \"FOLLOW\"\r\n 
        },\r\n        \"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n        \"psiControl\": \"USE_PSI\",
\r\n        \"filterStrength\": 0,\r\n        \"deblockFilter\": \"DISABLED\",\r\n        
 \"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n        \"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r\n        
 \"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n      }\r\n    ]\r\n  }\r\n}" 
  }, 
  { 
   "id": "bc666e76-0251-ade4-97e3-21dd3bb89617", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "DELETE", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
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    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1531248490219, 
   "name": "Delete Tag from Resource", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n\"arn\":\"arn:aws:mediaconvert:region-name-1:111122223333:queues/
QueueP2\" ,\r\n \"TagKeys\": [\r\n        \"CostCenter\"\r\n        ]\r\n}" 
  }, 
  { 
   "id": "c0e01125-0457-8a06-3cb6-f2902dd13fad", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1531248762262, 
   "name": "Create New Resource (Job Template) with Tags", 
   "description": "", 
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   "collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\n\t\"name\": \"Job Template Test with Resource Tags\",\n\t
\"description\": \"Job Template Test\",\n\t\"tags\":{\n\t\t\"CostCenter\": \"BU-Banana
\"\n\t},\n\t\"settings\":{\n    \"outputGroups\": [\n        {\n            \"name\": 
 \"File Group\",\n            \"outputs\": [\n                {\n                    
 \"containerSettings\": {\n                        \"container\": \"MP4\",\n            
             \"mp4Settings\": {\n                            \"cslgAtom\": \"INCLUDE\",
\n                            \"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\n                          
   \"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\n                        }\n             
        },\n                    \"videoDescription\": {\n                        \"width
\": 640,\n                        \"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\n                 
        \"height\": 480,\n                        \"videoPreprocessors\": {\n          
                   \"deinterlacer\": {\n                                \"algorithm\": 
 \"INTERPOLATE\",\n                                \"mode\": \"DEINTERLACE\",\n         
                        \"control\": \"NORMAL\"\n                            }\n        
                 },\n                        \"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\n     
                    \"antiAlias\": \"ENABLED\",\n                        \"sharpness\": 
 50,\n                        \"codecSettings\": {\n                            \"codec\": 
 \"H_264\",\n                            \"h264Settings\": {\n                             
    \"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\n                                \"parNumerator\": 
 1,\n                                \"numberReferenceFrames\": 3,\n                       
          \"syntax\": \"DEFAULT\",\n                                \"softness\": 0,\n      
                           \"framerateDenominator\": 1001,\n                                
 \"gopClosedCadence\": 1,\n                                \"hrdBufferInitialFillPercentage
\": 90,\n                                \"gopSize\": 2,\n                              
   \"slices\": 1,\n                                \"gopBReference\": \"ENABLED\",\n    
                             \"hrdBufferSize\": 3000000,\n                              
   \"slowPal\": \"DISABLED\",\n                                \"parDenominator\": 1,\n 
                                \"spatialAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n        
                         \"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n               
                  \"flickerAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n                       
          \"entropyEncoding\": \"CABAC\",\n                                \"bitrate\": 
 1500000,\n                                \"framerateControl\": \"SPECIFIED\",\n       
                          \"rateControlMode\": \"CBR\",\n                                
 \"codecProfile\": \"MAIN\",\n                                \"telecine\": \"NONE\",\n    
                             \"framerateNumerator\": 24000,\n                               
  \"minIInterval\": 0,\n                                \"adaptiveQuantization\": \"HIGH\",
\n                                \"codecLevel\": \"LEVEL_3\",\n                           
      \"fieldEncoding\": \"PAFF\",\n                                \"sceneChangeDetect\": 
 \"ENABLED\",\n                                \"qualityTuningLevel\": \"MULTI_PASS_HQ\",\n 
                                \"framerateConversionAlgorithm\": \"DUPLICATE_DROP\",\n    
                             \"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\n                   
              \"gopSizeUnits\": \"SECONDS\",\n                                \"parControl
\": \"SPECIFIED\",\n                                \"numberBFramesBetweenReferenceFrames
\": 3,\n                                \"repeatPps\": \"DISABLED\"\n                    
         }\n                        },\n                        \"afdSignaling\": \"NONE
\",\n                        \"dropFrameTimecode\": \"ENABLED\",\n                    
     \"respondToAfd\": \"NONE\",\n                        \"colorMetadata\": \"INSERT
\"\n                    },\n                    \"audioDescriptions\": [\n             
            {\n                            \"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\n   
                          \"audioSourceName\": \"Audio Selector 1\",\n                 
            \"codecSettings\": {\n                                \"codec\": \"AAC\",\n 
                                \"aacSettings\": {\n                                   
  \"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\n                                    
 \"bitrate\": 160000,\n                                    \"rateControlMode\": \"CBR\",
\n                                    \"codecProfile\": \"LC\",\n                       
              \"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\n                                    
 \"rawFormat\": \"NONE\",\n                                    \"sampleRate\": 48000,\n   
                                  \"specification\": \"MPEG4\"\n                           
      }\n                            },\n                            \"languageCodeControl
\": \"FOLLOW_INPUT\",\n                            \"audioType\": 0\n                
         }\n                    ],\n                    \"nameModifier\": \"_settings
\"\n                },\n                {\n                    \"preset\": \"System-
Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_50Hz_6Mbps\",\n                    \"nameModifier
\": \"_preset\"\n                }\n            ],\n            \"outputGroupSettings\": 
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 {\n                \"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\n                \"fileGroupSettings
\": {}\n            }\n        }\n    ],\n    \"adAvailOffset\": 0\n\t}\n}\t" 
  }, 
  { 
   "id": "fe9449b1-990a-749e-6335-40f469162723", 
   "headers": "Content-Type: application/json\n", 
   "headerData": [ 
    { 
     "key": "Content-Type", 
     "value": "application/json", 
     "description": "", 
     "enabled": true 
    } 
   ], 
   "url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags", 
   "queryParams": [ 
    { 
     "key": "AWS_Region", 
     "value": "eu-west-1", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Access_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    }, 
    { 
     "key": "AWS_Secret_Key", 
     "value": "KEY", 
     "equals": false, 
     "description": "", 
     "enabled": false 
    } 
   ], 
   "preRequestScript": "", 
   "pathVariables": {}, 
   "pathVariableData": [], 
   "method": "POST", 
   "data": [], 
   "dataMode": "raw", 
   "tests": "", 
   "currentHelper": "awsSigV4", 
   "helperAttributes": { 
    "accessKey": "AccessKey", 
    "secretKey": "SecretKey", 
    "region": "supported-region", 
    "service": "mediaconvert", 
    "saveToRequest": true 
   }, 
   "time": 1531248359729, 
   "name": "Tag Existing Queue", 
   "description": "", 
   "collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca", 
   "responses": [], 
   "rawModeData": "{\r\n        \"arn\": \"arn:aws:mediaconvert:region-
name-1:111122223333:queues/QueueP2\",\r\n        \"Tags\": {\r\n            \"CostCenter\": 
 \"BU-Tomato\"\r\n        }\r\n}" 
  } 
 ]
}
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Informações MediaConvert 
relacionadas ao AWS Elemental

Encontre links para exemplos de código, tutoriais e outras informações úteis para começar a usar o AWS 
Elemental MediaConvert.

Exemplos de código e tutoriais para soluções de MediaConvert VOD do AWS Elemental

Encontre exemplos de código e tutoriais para automatizar fluxos de trabalho de vídeo sob demanda (VOD):

• Kit de ferramentas de automação de VOD — Exemplo de código eAWS CloudFormation scripts GitHub 
para automatizar fluxos de trabalho de vídeo sob demanda (VOD) emAWS.

• Vídeo sob demanda emAWS — Exemplo de código, guia de implantação eAWS CloudFormation modelo 
em AWSSoluções. O fluxo de trabalho desta solução ingere vídeos de origem, processa os vídeos para 
reprodução em uma ampla variedade de dispositivos e armazena os arquivos de mídia transcodificados 
para entrega sob demanda aos usuários finais pela Amazon CloudFront.

Encontre o código para um fluxo de trabalho VOD completo, desde a ingestão até a entrega em vídeo sob 
demanda, naAWS in AWSSolutions.

Recursos de aprendizado da AWS

Explore os lugares para saber mais sobre como usar os serviços da AWS:

• Aulas e workshops: links para cursos de especialidades e baseados em função, além de laboratórios 
autoguiados para ajudar a desenvolver suas habilidades na e a obter experiência prática para ajudar 
aAWS desenvolver suas habilidades na e a obter experiência prática.

• AWSCentro do Desenvolvedor da: explore tutoriais, baixe ferramentas e informe-se sobre eventos 
paraAWS desenvolvedores da.

• AWSFerramentas do desenvolvedor da: links para ferramentas de desenvolvedor, SDKs, toolkits de IDE 
e ferramentas da linha de comando para desenvolver e gerenciarAWS aplicações da.

• Centro de recursos de conceitos básicos: saiba como configurar aConta da AWS, participar daAWS 
comunidade e iniciar sua primeira aplicação na.

• Tutoriais práticos: siga os step-by-step tutoriais para iniciar sua primeira aplicação naAWS.
• AWSWhitepapers da: links para uma lista abrangente deAWS whitepapers técnicos da que abrangem 

tópicos como arquitetura, segurança e economia, elaborados pelos arquitetos deAWS soluções da ou 
por outros especialistas técnicos.

• AWS Support Center: a central para criar e gerenciar seus casos do AWS Support. Também inclui links 
para outros recursos úteis, como fóruns, perguntas frequentes técnicas, status de integridade do serviço 
e AWS Trusted Advisor.

• AWS Support: a página Web principal para obter informações sobre oAWS Support one-on-one, um 
canal de suporte de resposta rápida para ajudar a desenvolver e a executar aplicações na nuvem.

• Entrar em contato – Um ponto central de contato para consultas relativas a faturas da AWS, contas, 
eventos, uso abusivo e outros problemas.

• Termos do site da AWS: informações detalhadas sobre nossos direitos autorais e marca registrada; sua 
conta, licença e acesso ao site, entre outros tópicos.

359

https://github.com/aws-samples/aws-media-services-vod-automation
http://aws.amazon.com/solutions/video-on-demand-on-aws/
http://aws.amazon.com/solutions/video-on-demand-on-aws/
http://aws.amazon.com/solutions/video-on-demand-on-aws/
http://aws.amazon.com/training/course-descriptions/
http://aws.amazon.com/developer/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/developer/tools/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/getting-started/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/whitepapers/
https://console.aws.amazon.com/support/home#/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/
http://aws.amazon.com/contact-us/
http://aws.amazon.com/terms/


MediaConvert Guia do usuário

Histórico do documento do Guia do 
usuário do

A tabela a seguir descreve adições importantes na MediaConvert documentação do AWS Elemental. 
Também atualizamos a documentação com frequência para abordar os comentários enviados por você.

Alteração Descrição Data

Passagem de vídeo (p. 209) MediaConvert agora suporta 
passagem de vídeo apenas para 
vídeos de entrada i-Frame.

24 de abril de 2023

Solução de problemas (p. 283) O AWS Elemental MediaConvert 
agora retorna avisos quando os 
trabalhos de transcodificação 
se deparam com problemas 
que não impedem a conclusão 
do trabalho. Consulte o novo 
capítulo de solução de problemas 
para obter informações sobre 
avisos e erros.

5 de abril de 2023

Monitoramento do AWS 
Elemental MediaConvert (p. 245)

MediaConvert Agora, o 
AWS Elemental emite mais 
EventBridge eventos e 
CloudWatch métricas da 
Amazon. Use-os para ajudar a 
identificar tendências, estatísticas 
ou problemas com seus 
trabalhos e resultados.

5 de abril de 2023

AWS Identity and Access 
Management (p. 306)

Guia atualizado para alinhamento 
com as práticas recomendadas 
do IAM. Para obter mais 
informações, consulte Práticas 
recomendadas de segurança no 
IAM.

14 de fevereiro de 2023

Entradas VFR WEBM e 
MKV (p. 105)

MediaConvert adicionou suporte 
de entrada para contêineres 
WEBM e MKV com taxas de 
quadros variáveis.

1 de fevereiro de 2023

CrieDolby Vision saídas a partir 
deHDR10 entradas (p. 173)

MediaConvert adicionou suporte 
para saídasDolby Vision do 
Perfil 5 que são criadas a partir 
deHDR10 entradas.

23 de junho de 2022

Regras automatizadas de 
ABR (p. 90)

MediaConvert regras de 
restrição de tamanho de 
representação adicionadas para 
ABR automatizado.

24 de maio de 2022
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Gerador de vídeo (p. 11) MediaConvert adicionou suporte 
para gerar vídeo em preto.

29 de abril de 2022

Vídeo do pad (p. 118) MediaConvert adicionou suporte 
para preenchimento de vídeo 
com quadros de vídeo pretos.

29 de abril de 2022

Crie saídas somente de áudio em 
um contêiner DASH (p. 169)

MediaConvert suporte adicionado 
para saídas DASH somente de 
áudio

29 de abril de 2022

Crie saídas deDolby Vision perfil 
8.1 (p. 173)

MediaConvert agora suporta 
saídasDolby Vision Profile 
8.1, que são compatíveis com 
ambosHDR10 osDolby Vision 
reprodutores.

29 de abril de 2022

Configurações de codificação 
para qualidade de vídeo (p. 121)

Saiba como criar MediaConvert 
trabalhos do AWS Elemental com 
configurações de codificação 
otimizadas automaticamente para 
qualidade de vídeo.

15 de novembro de 2021

Permitir ou proibir locais de 
entrada (p. 323)

Agora você pode permitir ou 
proibir tipos de localização de 
entrada usando uma política.

8 de outubro de 2021

Formatação de estilo 
TTML (p. 135)

Saiba mais sobre formatação de 
estilo para legendas de entrada 
TTML.

16 de setembro de 2021

Nova integração de parceiros 
para a marca d'água Kantar 
SNAP (p. 196)

Saiba mais sobre como usar o 
AWS Elemental MediaConvert 
para codificar marcas d'água de 
áudio da Kantar.

10 de maio de 2021

Adicionar suporte para ingestão 
de HLS (p. 201)

MediaConvert agora suportaHLS 
como formato de entrada.

31 de março de 2021

Seleção automática refinada 
do perfil MXF para saídas 
MPEG-2 (p. 184)

A seleção automática 
MediaConvert padrão do perfil 
MXF do AWS Elemental agora 
escolhe o perfil SMPTE-386 
D10 quando as configurações 
de codificação da saída o 
permitem. Caso contrário, 
MediaConvert escolha XDCAM 
RDD9. Conheça os detalhes 
sobre as configurações de 
codificação necessárias para o 
D10.

9 de fevereiro de 2021

Novo contêiner de entrada de 
áudio compatível: WMA (p. 202)

O AWS Elemental MediaConvert 
agora oferece suporte a entradas 
de áudio WMA.

9 de fevereiro de 2021
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Atualização somente para 
documentos: remova os 
documentos de suporte de 
ingestão do HLS (p. 201)

Essa atualização corrige um erro 
de documentação que mostra 
suporte paraHLS ingestão. 
MediaConvert fornecerá suporte 
paraHLS ingestão em uma 
próxima versão.

9 de fevereiro de 2021

O AWS Elemental MediaConvert 
agora oferece suporte a entradas 
HLS (p. 204)

Saiba mais sobre os requisitos do 
pacote, os recursos compatíveis 
e as restrições de recursos 
ao usar umHLS pacote como 
entrada para MediaConvert.

9 de fevereiro de 2021

As entradas HTTP para 
o AWS Elemental agora 
MediaConvert podem usar 
redirecionamentos (p. 4)

Veja os requisitos atualizados 
para fornecer suas entradas 
MediaConvert por meio de HTTP.

7 de janeiro de 2021

O AWS Elemental MediaConvert 
simplifica a configuração 
de permissões para usar o 
serviço (p. 5)

Agora você pode usar o 
MediaConvert console para criar 
suaAWS Identity and Access 
Management função e conceder 
permissões ao serviço. Aprenda 
essa configuração simplificada.

7 de janeiro de 2021

Saiba mais sobre como 
usar o novo recurso ABR 
automatizado. (p. 88)

Com o ABR automatizado, o 
AWS Elemental MediaConvert 
configura sua pilha de taxa de 
bits adaptável (ABR) para você, 
com base em sua entrada. O 
serviço cria o número certo de 
representações, nas resoluções 
e taxas de bits apropriadas.

11 de novembro de 2020

Support para perfis MXF 
adicionais e seleção automática 
de perfil (p. 184)

Saiba mais sobre a criação 
de saídas MXF com o AWS 
Elemental MediaConvert.

7 de outubro de 2020

Nova integração de parceiros 
para a marcação d'água não 
linear da Nielsen (p. 191)

Saiba mais sobre como usar o 
AWS Elemental MediaConvert 
para codificar marcas d'água de 
áudio da Nielsen.

7 de outubro de 2020

Atualização somente de 
documentação. Novos 
tópicos sobre conversão de 
taxa de quadros, telecina 
e telecina inversa e tipo de 
digitalização (p. 103)

Saiba mais sobre as 
MediaConvert configurações do 
AWS Elemental para converter 
a taxa de quadros, adicionar e 
remover telecine e converter 
o tipo de escaneamento entre 
progressivo e entrelaçado.

7 de outubro de 2020

Novo contêiner de saída 
compatível para vídeo VP8 e 
VP9 (p. 206)

O AWS Elemental MediaConvert 
agora oferece suporte ao codec 
deVP9 vídeoVP8 e nas saídas 
doDASH pacote, além do 
suporte anteriormente existente 
emWebM.

27 de agosto de 2020
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Novo contêiner de entrada 
compatível para áudio 
Opus (p. 202)

O AWS Elemental MediaConvert 
agora oferece suporte a entradas 
de áudio Opus no contêiner 
Matroska, tanto como áudio 
auxiliar com saída de vídeo 
quanto como entrada somente 
de áudio. Isso é um acréscimo 
ao suporte existente de entradas 
Opus no contêiner WebM.

27 de agosto de 2020

Novos formatos de saída 
compatíveis (p. 206)

Codec de saída e tabela 
de referência de contêiner 
atualizados para refletir o suporte 
a novos formatos. MediaConvert 
agora suportaWebM como 
um contêiner de saída com 
codecs deVP9 vídeoVP8Opus e 
codecsVorbis de áudio.

3 de junho de 2020

Compras em filas (p. 73) Saiba mais sobre o recurso de 
salto de MediaConvert filas do 
AWS Elemental. Este recurso 
permite que você configure um 
trabalho de modo a movê-lo 
automaticamente para uma fila 
diferente depois de aguardar 
o período especificado na 
fila para a qual você o enviou 
originalmente.

8 de abril de 2020

Agora você pode converter 
de HDR para SDR com 
mapeamento automático de 
tons (p. 181)

Saiba mais sobre como o AWS 
Elemental MediaConvert usa 
o mapeamento de tons para 
converter automaticamente 
formatos HDR em espaços de 
cores SDR.

6 de março de 2020

Suporte de saída de 8k no AWS 
Elemental MediaConvert (p. 208)

MediaConvert agora suporta 
resolução de saída de até 8k. 
Obtenha mais informações 
sobre os requisitos máximos de 
resolução por codec de saída.

25 de novembro de 2019

Use transcodificação acelerada 
com PAL lento (p. 97)

Agora é possível usar 
transcodificação acelerada para 
trabalhos PAL lentos.

15 de novembro de 2019
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Configure o acesso de 
outrasAWS contas às suas 
MediaConvert saídas (p. 47)

Agora você pode conceder 
acesso entre contas gravando 
suas MediaConvert saídas do 
AWS Elemental em um bucket do 
Amazon S3 de propriedade de 
outraAWS conta e aplicando uma 
lista de controle de acesso (ACL) 
predefinida às suas saídas. 
Este capítulo também fornece 
informações sobre o método 
alternativo para configurar o 
acesso: conceder a outras contas 
acesso ao seu bucket de saída 
no Amazon S3.

15 de novembro de 2019

Novo formato de entrada 
compatível (p. 201)

Tabelas de referência 
atualizadas para refletir o 
suporte ao novo formato de 
entrada. MediaConvertagora 
suportaHEVC (H.265) 
emQuickTime contêineres como 
arquivos de entrada.

15 de novembro de 2019

Novo formato de legendas de 
entrada suportado: SMPTE-
TT (p. 211)

As tabelas de referência 
atualizadas refletem o suporte a 
novas legendas. MediaConvert 
agora suporta legendas SMPTE-
TT como entrada.

15 de novembro de 2019

Novo formato de legendas 
compatível (p. 211)

Atualizamos tabelas de 
referência para refletir o suporte 
a novas legendas. As legendas 
de saída associadas IMSC agora 
estão disponíveis em grupos de 
saída CMAF, DASH ISO e File 
group (Grupo de arquivos). É 
possível gerá-las a partir dos 
seguintes formatos de legendas 
de entrada: Ancillary, Embedded, 
IMSC, Teletext, TTML, SCC, 
SCTE-20, SMI, SRT e STL.

15 de novembro de 2019

Suporte ESAM em saídas 
DASH (p. 150)

Agora você pode especificar 
pontos de inserção de anúncios 
nas saídas do DASH incluindo 
documentos XML de Event 
Signaling and Management 
(ESAM) como cadeias de 
caracteres dentro de suas 
configurações de MediaConvert 
trabalho do AWS Elemental.

15 de novembro de 2019

Atualização somente para 
documentos: sincronização de 
legendas secundárias e áudio 
em trabalhos que usam recorte e 
costura de entrada (p. 30)

Saiba como usar os cronogramas 
de MediaConvert entrada e saída 
para sincronizar seu vídeo, áudio, 
legendas e sobreposições em 
trabalhos de fluxo de trabalho de 
montagem.

15 de novembro de 2019

364



MediaConvert Guia do usuário

Crie manifestos adicionais de alto 
nível (p. 20)

Agora você pode configurar seus 
pacotes de streaming ABR no 
AWS Elemental MediaConvert 
com manifestos adicionais de alto 
nível que especificam diferentes 
subconjuntos de suas saídas.

15 de novembro de 2019

CrieDolby Vision saídas (p. 173) Aprenda a criarDolby Vision 
saídas comMediaConvert.

15 de novembro de 2019

UseAWS tags integradas nos 
MediaConvert recursos do AWS 
Elemental (p. 277)

Agora você pode usarAWS 
tags padrão com MediaConvert 
trabalhos da mesma forma 
que usa com filas, modelos e 
predefinições. Você pode usar 
essas tags para classificar seu 
relatório de faturamento para 
fins de alocação de custos, 
para incluir seus recursos do 
MediaConvert em grupos de 
recursos com outros recursos da 
AWS e para controlar o acesso a 
recursos específicos.

9 de outubro de 2019

Use transcodificação acelerada 
com captura de quadros (p. 97)

Agora é possível usar a 
transcodificação acelerada para 
trabalhos que incluam saídas de 
captura de quadros.

9 de outubro de 2019

Faça com que o AWS Elemental 
escolha MediaConvert 
automaticamente a 
transcodificação acelerada para 
trabalhos compatíveis (p. 96)

Agora você pode definir a 
transcodificação acelerada como 
PREFERRED, para que o serviço 
volte para a transcodificação 
padrão quando suas entradas 
ou configurações de trabalho 
não forem compatíveis com a 
transcodificação acelerada.

9 de outubro de 2019

Atualização somente para 
documentos, casos de uso do
Time delta (p. 133)

Saiba mais sobre como usar a 
configuração Time delta (Delta de 
tempo) para sincronizar legendas 
associadas com seu vídeo. Veja 
exemplos de casos de uso que 
ilustram problemas comuns de 
sincronização de legendas que 
podem ser corrigidos com essa 
configuração.

6 de setembro de 2019

Escolha o método de criptografia 
para DRM em grupos de saída 
CMAF (p. 302)

Agora, é possível escolher 
entre os tipos de criptografia de 
subamostra AES-CTR e AES-
CBC ao habilitar o DRM para 
grupos de saída CMAF. Saiba 
como configurar a criptografia 
DRM.

6 de setembro de 2019
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Alinhe as legendas secundárias 
com seu vídeo depois de usar 
a configuração de origem do 
Timecode (p. 133)

Ao usar a configuração de 
entrada Timecode source 
(Origem do timecode) para 
alinhar seu arquivo de áudio 
associado com seu vídeo, 
certifique-se de que suas 
legendas associadas ainda 
estejam alinhadas. Saiba quais 
formatos de legendas associadas 
exigem ajuste e como fazer os 
ajustes necessários.

6 de setembro de 2019

SPEKE DRM multissistema para 
CMAF (p. 303)

Quando você trabalha com 
parceiros de DRM compatível 
com SPEKE para habilitar o 
DRM nas saídas CMAF, agora 
é possível sinalizar até três IDs 
de sistema no manifesto DASH 
e um no manifesto HLS. Saiba 
mais sobre como configurar esse 
parâmetro de criptografia SPEKE 
em seu MediaConvert trabalho 
do AWS Elemental.

12 de agosto de 2019

Empregos de exportação e 
importação (p. 52)

Saiba como exportar 
MediaConvert empregos e como 
criar novos empregos importando 
um.

9 de agosto de 2019

Especifique a prioridade de seus 
trabalhos (p. 72)

Saiba como definir a prioridade 
relativa das suas tarefas ao criá-
las.

30 de julho de 2019

Converta dois arquivos de 
entrada SCC em legendas 
incorporadas (p. 134)

Saiba mais sobre como converter 
legendas de entrada Dual SCC 
para o formato incorporado.

30 de julho de 2019

Crie saídas somente de 
áudio (p. 169)

Aprenda a criar MediaConvert 
saídas que contenham somente 
áudio, sem vídeo.

23 de julho de 2019

Entradas HTTP para o AWS 
Elemental MediaConvert (p. 4)

Agora, é possível especificar 
um URL HTTP(S) para suas 
entradas principais para 
trabalhos de transcodificação do 
MediaConvert . Saiba mais sobre 
os requisitos de entrada HTTP 
(S).

12 de julho de 2019
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Monitore o progresso do upload 
do arquivo de saída (p. 245)

Com o CloudWatch Events, você 
pode monitorar o andamento dos 
trabalhos com uma granularidade 
mais precisa. Isso porque agora 
o AWS Elemental MediaConvert 
relata a porcentagem de 
conclusão das fases de trabalho: 
SONDAGEM, UPLOAD e 
TRANSCODIFICAÇÃO. Isso 
além de relatar o progresso geral 
do trabalho em porcentagem de 
conclusão.

7 de maio de 2019

Atualização somente para 
documentos, identificadores de 
formato (p. 23)

Saiba como usar identificadores 
de formato como variáveis em 
suas configurações de tarefa. 
Por exemplo, você pode usar 
um identificador de formato para 
representar o nome do arquivo 
de entrada em um modelo 
de trabalho ou predefinição 
de saída, para que o AWS 
Elemental MediaConvert use o 
nome do arquivo de entrada no 
caminho do arquivo para sua 
saída.

24 de abril de 2019

Agora você pode cancelar um 
trabalho em andamento. (p. 50)

MediaConvert Agora, o AWS 
Elemental permite que você 
cancele trabalhos que já estão 
em andamento.

13 de março de 2019

Monitore o progresso do 
trabalho (p. 245)

Com o CloudWatch Events, 
agora você pode monitorar o 
progresso do MediaConvert 
trabalho no AWS Elemental 
visualizando a porcentagem 
de conclusão do trabalho. O 
monitoramento do andamento do 
trabalho ajuda você a manter a 
confiabilidade, a disponibilidade e 
a performance.

13 de março de 2019

Criptografia do lado do cliente 
e no lado do servidor foi 
adicionada (p. 296)

Agora, você pode criptografar 
seus arquivos de entrada antes 
de carregá-los no Amazon 
S3. O AWS Elemental os 
MediaConvert descriptografa 
antes da transcodificação. Agora 
você também pode configurar 
suas MediaConvert tarefas para 
que o Amazon S3 criptografe 
suas saídas de trabalho à 
medida que elas são salvas no 
Amazon S3.

13 de março de 2019
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Encontre informações sobre o 
novo recurso de rotação. (p. 146)

Para a maioria das entradas, 
agora você pode usar o recurso 
de rotação para especificar como 
o serviço gira o vídeo de entrada 
para saída. Você também 
pode especificar se o serviço 
segue quaisquer metadados de 
rotação na entrada. Encontre 
informações e instruções para a 
configuração de rotação.

19 de fevereiro de 2019

Suporte ESAM (p. 150) Agora você pode especificar 
pontos de inserção de anúncios 
incluindo documentos XML 
de Event Signaling and 
Management (ESAM) como 
cadeias de caracteres dentro 
de suas configurações de 
MediaConvert trabalho do AWS 
Elemental.

13 de fevereiro de 2019

Exemplos de código, 
exemplos de fluxos de 
trabalho e outras informações 
relacionadas (p. 359)

Encontre links para exemplos 
de código, tutoriais e outras 
informações úteis para começar 
a usar o AWS Elemental 
MediaConvert.

13 de fevereiro de 2019

Novos formatos de legendas 
compatíveis (p. 211)

Tabelas de referência 
atualizadas para refletir o novo 
suporte para os seguintes 
formatos de legendas. Na 
entrada: SMI, SCTE-20. Na 
saída: SCTE-20 + incorporadas, 
incorporadas + SCTE-20, SMI.

19 de novembro de 2018

Encontre informações sobre os 
novos recursos de inserção de 
imagens (p. 160)

Agora você pode usar o insersor 
de imagens para sobreposições 
gráficas estáticas em entradas 
e saídas individuais e para 
sobreposições gráficas em 
movimento no AWS Elemental 
MediaConvert. Este guia mostra 
como fazer isso.

19 de novembro de 2018
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Criptografia de chave de 
conteúdo adicionada à 
criptografia DRM (p. 304)

Adicionada a opção para 
criptografar chaves de conteúdo. 
Antes disso, o AWS Elemental 
MediaConvert suportava 
somente a entrega de chaves 
em texto sem formatação. Para 
usar criptografia de chave de 
conteúdo, seu provedor de 
chaves DRM deve oferecer 
suporte a chaves de conteúdo 
criptografadas Se você habilitar 
esse recurso para um provedor 
chave que não manipule 
a criptografia de chave de 
conteúdo, a operação falhará.

19 de novembro de 2018

Filas reservadas (p. 69) Saiba mais sobre a 
MediaConvert nova opção 
de preço do AWS Elemental, 
filas reservadas. Com as filas 
reservadas, você paga pela 
capacidade de transcodificação 
da fila toda, independentemente 
do quanto você usá-la. Se 
você executa tarefas de 
transcodificação continuamente 
ou com frequência, pode ter 
economia de custo considerável 
com uma fila reservada.

27 de setembro de 2018

Encontre nomes e caminhos 
de arquivos de saída nas 
EventBridge notificações (p. 258)

Você pode receber nomes e 
caminhos de arquivos de saída, 
incluindo saídas de manifestos 
e arquivos de mídia, usando 
a Amazon EventBridge com 
MediaConvert trabalhos do AWS 
Elemental.

18 de setembro de 2018

Configure relatórios de 
alocação de custos para 
classificar suaAWS fatura 
pelas tags que você aplica aos 
MediaConvert recursos do AWS 
Elemental (p. 277)

Você pode usar as tags 
aplicadas às MediaConvert 
filas, modelos de trabalho e 
predefinições de saída do 
AWS Elemental como tags de 
alocação de custos. Primeiro, 
ative-os noAWS Billing and 
Cost Management painel e, em 
seguida, configure um relatório 
de cobrança para ver suasAWS 
cobranças por recurso.

7 de setembro de 2018
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O modo de taxa de bits variável 
definida por qualidade (QVBR) 
agora está disponível (p. 121)

Agora você pode usar o modo 
de controle de taxa QVBR para 
obter melhor qualidade de 
vídeo para o mesmo tamanho 
de arquivo ou para reduzir o 
tamanho dos arquivos mantendo 
a qualidade do vídeo. Obtenha 
informações sobre como 
configurá-lo.

13 de agosto de 2018

Use MediaConvert tags 
do AWS Elemental para 
alocação de custos por meio de 
etiquetagem (p. 277)

Agora você pode ativar tags em 
MediaConvert filas, modelos de 
trabalho e predefinições de saída 
do AWS Elemental noAWS Billing 
and Cost Management painel 
e, em seguida, configurar um 
relatório mensal de alocação de 
custos.

31 de julho de 2018

Marcação de MediaConvert 
recursos do AWS Elemental no 
console (p. 277)

Agora você pode trabalhar 
com tags em MediaConvert 
filas existentes do AWS 
Elemental, modelos de trabalho 
e predefinições de saída no 
MediaConvert console.

31 de julho de 2018

CloudTrail mudanças (p. 273) Atualizou a MediaConvert 
documentação para refletir as 
mudanças noAWS CloudTrail 
comportamento.

19 de julho de 2018

Marcando a versão inicial dos 
MediaConvert recursos do AWS 
Elemental (p. 277)

Agora você pode marcar 
MediaConvert recursos ao criá-
los usando o MediaConvert 
console, a MediaConvert API 
ouAWS CLI o. Você pode listar 
as tags em um MediaConvert 
recurso existente e adicionar e 
remover tags em MediaConvert 
recursos existentes, por meio da 
MediaConvert APIAWS CLI e.

16 de julho de 2018

Atualização somente para 
documentos, configurando um 
trabalho (p. 15)

Foram adicionados step-by-step 
procedimentos para configurar 
um trabalho para transcodificar 
arquivos de mídia de entrada 
em arquivos e pacotes para 
reprodução em vários tipos de 
dispositivos.

20 de junho de 2018

Atualização somente para 
documentos, “trabalhando com” 
procedimentos (p. 50)

Foram adicionados step-by-
step procedimentos para criar, 
listar, editar e excluir modelos, 
predefinições, filas e trabalhos.

29 de maio de 2018
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Suporte ao CMAF (p. 40) MediaConvert adiciona suporte 
para saídas de formato de 
aplicativo de mídia comum 
(CMAF).

4 de maio de 2018

Novo lançamento MediaConvert 
do serviço (p. 360)

Documentação inicial do 
MediaConvert serviço.

27 de novembro de 2017

Note

• Os Serviços deAWS Mídia não foram projetados ou destinados ao uso com aplicativos ou em 
situações que exijam desempenho à prova de falhas, como operações de segurança de vida, 
sistemas de navegação ou comunicação, controle de tráfego aéreo ou máquinas de suporte 
de vida nas quais a indisponibilidade, interrupção ou falha dos serviços possa levar à morte, 
ferimentos pessoais, danos materiais ou danos ambientais.

• Um componente do MediaConvert é licenciado sob a licença do portfólio de patentes da AVC 
para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade 
com o padrão AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) decodificar vídeo AVC que foi codificado por um 
consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um provedor 
de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita 
para qualquer outro uso. Um componente do MediaConvert é licenciado sob a licença do 
portfólio de patentes mpeg-4 para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para 
(i) codificar vídeo em conformidade com o padrão visual mpeg-4 (“vídeo mpeg-4”) e/ou (ii) 
decodificar vídeo mpeg-4 que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade 
pessoal e não comercial e/ou obtido de um provedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo 
AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer outro uso. Informações 
adicionais podem ser obtidas da MPEG-LA, LLC. Consulte http://www.mpegla.com.

• MediaConvert podem conter Dolby Digital e Dolby Digital Plus, que são protegidos pelas leis de 
direitos autorais internacionais e dos EUA como trabalhos não publicados. O Dolby Digital e o 
Dolby Digital Plus são confidenciais e de propriedade da Dolby Laboratories. Sua reprodução 
ou divulgação, no todo ou em parte, ou a produção de trabalhos derivados a partir delas sem 
a permissão expressa da Dolby Laboratories é proibida. © Direitos autorais 2003-2015 Dolby 
Laboratories. Todos os direitos reservados.
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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.
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As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da 
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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