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AWSPadrões de orientação 
prescritiva

Amazon Web Services (AWS) Os padrões de orientação prescritiva fornecem step-by-step instruções, 
arquitetura, ferramentas e código para implementar cenários específicos de migração, modernização e 
implantação na nuvem. Esses padrões, que são examinados por especialistas no assunto emAWS, são 
destinados a construtores e usuários práticos que planejam ou estão em processo de migração paraAWS. 
Eles também oferecem suporte a usuários que já estão noAWSe estão procurando maneiras de otimizar 
ou modernizar suas operações na nuvem.

Você pode usar esses padrões para mover suas cargas de trabalho locais ou na nuvem de complexidade 
variável paraAWSe para acelerar seus esforços de adoção, otimização e modernização da nuvem, 
independentemente de você estar na fase de prova de conceito, planejamento ou implementação do seu 
projeto. Por exemplo, para um projeto de migração para a nuvem:

• Na fase de planejamento, você pode avaliar as diferentes opções disponíveis para migrar paraAWS. 
Você pode escolher o padrão certo que atenda às suas necessidades, dependendo se você deseja 
realocar, rehospedar, reformular a plataforma, rearquitetar ou recomprar. Você também pode entender 
as diferentes ferramentas disponíveis para migração e começar a planejar a aquisição de licenças ou 
iniciar conversas iniciais com fornecedores.

• Nas fases de prova de conceito e implementação, você pode seguir o step-by-step instruções fornecidas 
no padrão para migrar sua carga de trabalho paraAWS. Cada padrão inclui detalhes como suposições e 
pré-requisitos, arquiteturas de referência de destino, ferramentas, listas de tarefas e código.

• Se você já estiver usando oNuvem AWSvocê pode encontrar padrões que ajudarão você a modernizar, 
otimizar, escalar e proteger o uso dos recursos da nuvem.

Para obter mais informações sobre como planejar sua migração para oNuvem AWS, consulteMobilize sua 
organização para acelerar migrações em grande escala. Para ver todas as publicações, incluindo guias, 
estratégias e padrões, consulte oAWSPágina inicial de orientação prescritiva.

1
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Analise dados do Amazon Redshift no 

Microsoft SQL Server Analysis Services

Análises
Tópicos

• Analise dados do Amazon Redshift no Microsoft SQL Server Analysis Services (p. 2)
• Automatize a aplicação da criptografia no AWS Glue usando um CloudFormation modelo da 

AWS (p. 5)
• Crie um pipeline de serviço de ETL para carregar dados de forma incremental do Amazon S3 para o 

Amazon Redshift usando o AWS Glue (p. 9)
• Calcule o valor em risco (VaR) usando os serviços da AWS (p. 16)
• Converta o recurso temporal Teradata NORMALIZE em Amazon Redshift SQL (p. 21)
• Converta o recurso Teradata RESET WHEN em Amazon Redshift SQL (p. 27)
• Imponha a marcação de clusters do Amazon EMR no lançamento (p. 31)
• Certifique-se de que o registro do Amazon EMR no Amazon S3 esteja ativado no 

lançamento (p. 35)
• Gere dados de teste usando um trabalho do AWS Glue e Python (p. 39)
• Inicie um trabalho do Spark em um cluster EMR transitório usando uma função Lambda (p. 50)
• Migre cargas de trabalho do Apache Cassandra para o Amazon Keyspaces usando o AWS 

Glue (p. 56)
• Migre o Oracle Business Intelligence 12c para a nuvem da AWS a partir de servidores locais (p. 67)
• Migre um ELK Stack para o Elastic Cloud na AWS (p. 80)
• Migre dados para a nuvem da AWS usando o Starburst (p. 90)
• Otimize a ingestão de ETL do tamanho do arquivo de entrada na AWS (p. 95)
• Organize um pipeline de ETL com validação, transformação e particionamento usando o AWS Step 

Functions (p. 98)
• Faça análises avançadas usando o ML do Amazon Redshift (p. 105)
• Acesse, consulte e junte tabelas do Amazon DynamoDB usando o Athena (p. 110)
• Configure a classificação específica do idioma para os resultados da consulta do Amazon Redshift 

usando uma UDF escalar de Python (p. 118)
• Assine uma função do Lambda para notificações de eventos de buckets do S3 em diferentes regiões 

da AWS para notificações de eventos de buckets do S3 em (p. 126)
• Três tipos de tarefas de ETL do AWS Glue para converter dados em Apache Parquet (p. 130)
• Visualize os registros de auditoria do Amazon Redshift usando o Amazon Athena e o Amazon 

QuickSight (p. 137)
• Visualize relatórios de credenciais do IAM para todas as contas da AWS usando a Amazon 

QuickSight (p. 141)
• Mais padrões específicos (p. 148)

Analise dados do Amazon Redshift no Microsoft 
SQL Server Analysis Services

Criado por Sunil Vora (AWS)
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Resumo

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Amazon Redshift Destino:  Microsoft SQL Server 
Analysis Services

Tipo R: N/D Carga horária: Microsoft Tecnologias: Análises

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Resumo
Esse padrão descreve como conectar e analisar dados do Amazon Redshift no Microsoft SQL Server 
Analysis Services, usando o Intellisoft OLE DB Provider ou o cDATA ADO.NET Provider para acesso ao 
banco de dados.

O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse em escala de petabytes totalmente gerenciado na 
nuvem. O SQL Server Analysis Services é uma ferramenta de processamento analítico on-line (OLAP) que 
você pode usar para analisar dados de data marts e data warehouses, como o Amazon Redshift. Você 
pode usar o SQL Server Analysis Services para criar cubos OLAP a partir de seus dados para uma análise 
de dados rápida e avançada.   

Pré-requisitos e limitações
Suposições

• Esse padrão descreve como configurar o SQL Server Analysis Services e o Intellisoft OLE DB Provider 
ou o cDATA ADO.NET Provider para Amazon Redshift em uma instância do Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2). Como alternativa, você pode instalar os dois em um host em seu data center 
corporativo.

Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um cluster do Amazon Redshift com credenciais

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um cluster do Amazon Redshift

Pilha de tecnologias de destino

• Microsoft SQL Server Analysis Services

Arquitetura de origem e destino

Ferramentas
• Microsoft Visual Studio 2019 (edição comunitária)
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Epopeias

• Provedor Intellisoft OLE DB para Amazon Redshift (teste) ou provedor CDATA ADO.NET para Amazon 
Redshift (teste)

Epopeias
Analise tabelas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise as tabelas e os dados a 
serem importados.

Identifique as tabelas do Amazon 
Redshift a serem importadas e 
seus tamanhos.

DBA

Configurar instâncias do EC2 e instalar ferramentas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure uma instância do EC2. Em sua conta da AWS, crie uma 
instância do EC2 em uma sub-
rede pública ou privada.

Administrador do sistema

Instale ferramentas para acesso 
ao banco de dados.

Baixe e instale o Intellisoft OLE 
DB Provider para Amazon 
Redshift (ou cDATA ADO.NET 
Provider para Amazon Redshift). 

Administrador do sistema

Instale o Visual Studio. Baixe e instale o Visual Studio 
2019 (Community Edition). 

Administrador do sistema

Instale extensões. Instale a extensão Microsoft 
Analysis Services Projects no 
Visual Studio.

Administrador do sistema

Crie um projeto. Crie um novo projeto de modelo 
tabular no Visual Studio para 
armazenar seus dados do 
Amazon Redshift. No Visual 
Studio, escolha a opção Projeto 
Tabular do Analysis Services ao 
criar seu projeto.

DBA

Crie uma fonte de dados e importe tabelas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma fonte de dados do 
Amazon Redshift.

Crie uma fonte de dados do 
Amazon Redshift usando o 
Intellisoft OLE DB Provider 
para o Amazon Redshift (ou 
o provedor CDATA ADO.NET 
para o Amazon Redshift) e suas 
credenciais do Amazon Redshift.

Amazon Redshift, DBA
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe tabelas. Selecione e importe tabelas 
e visualizações do Amazon 
Redshift para seu projeto do SQL 
Server Analysis Services.

Amazon Redshift, DBA

Limpar após a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua a a a instância do EC2. Exclua a instância do EC2 que 
você iniciou anteriormente.

Administrador do sistema

Recursos relacionados
• Amazon Redshift (documentação da AWS)
• Instalar o SQL Server Analysis Services (documentação da Microsoft)
• Tabular Model Designer (documentação da Microsoft)
• Visão geral dos cubos OLAP para análise avançada (documentação da Microsoft)
• Microsoft Visual Studio 2019 (edição comunitária)
• Provedor Intellisoft OLE DB para Amazon Redshift (teste) 
• Provedor cData ADO.NET para Amazon Redshift (teste)

Automatize a aplicação da criptografia no AWS 
Glue usando um CloudFormation modelo da AWS

Criado por Diogo Guedes (AWS)

Repositório de código:

• Aplicação da criptografia do 
AWS Glue

Ambiente: Produção Tecnologias: análise; segurança, 
identidade, conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
EventBridge; AWS Glue; AWS 
KMS; AWS Lambda; AWS 
CloudFormation

Resumo
Esse padrão mostra como configurar e automatizar a fiscalização da criptografia no AWS Glue usando um 
CloudFormation modelo da AWS. O modelo cria todas as configurações e recursos necessários para impor 
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Pré-requisitos e limitações

a criptografia. Esses recursos incluem uma configuração inicial, um controle preventivo criado por uma 
EventBridge regra da Amazon e uma função do AWS Lambda.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Permissões para implantar o CloudFormation modelo e seus recursos

Limitações

Esse controle de segurança é regional. Você deve implantar o controle de segurança em cada região da 
AWS em que deseja configurar a fiscalização de criptografia no AWS Glue.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon CloudWatch Logs (do AWS Lambda)
• EventBridge Regra da Amazon
• CloudFormation pilha da AWS
• AWS CloudTrail
• Função e política gerenciadas pelo AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Alias do AWS KMS
• Função do AWS Lambda
• Repositório de parâmetros do AWS Systems Manager

Arquitetura alvo

O seguinte diagrama mostra como automatizar a aplicação da criptografia no AWS Glue.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um CloudFormation modelo cria todos os recursos, incluindo a configuração inicial e o controle de 
detetive para a aplicação da criptografia no AWS Glue.

2. Uma EventBridge regra detecta uma alteração de estado na configuração de criptografia.
3. Uma função Lambda é invocada para avaliação e registro por meio de CloudWatch Logs. Para detecção 

de não conformidade, o Parameter Store é recuperado com um nome de recurso da Amazon (ARN) 
para uma chave do AWS KMS. O serviço é corrigido para o status de conformidade com a criptografia 
ativada.

Automação e escala

Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar CloudFormation StackSets a AWS para 
implantar esse modelo em várias contas nas quais você deseja habilitar a fiscalização da criptografia no 
AWS Glue.

6

https://github.com/aws-samples/aws-custom-guardrail-event-driven/blob/main/CloudFormation/aws-custom-guardrail-event-driven.yaml
http://aws.amazon.com/organizations/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

Ferramentas
• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e as aplicações 

que você executa na AWS em tempo real.
• EventBridgeO Amazon é um serviço de barramento de eventos com tecnologia sem servidor que o ajuda 

a conectar suas aplicações com dados em tempo real de diversas origens. Por exemplo, funções do 
Lambda, endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras 
contas da AWS.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar os recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• CloudTrailA AWS ajuda você a habilitar a governança, a conformidade e a conformidade da sua conta 
da AWS.

• O AWS Glue é um serviço para extrair, transformar e carregar (ETL) totalmente gerenciado. Ele ajuda 
você a categorizar, limpar, enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos de 
dados e fluxos de dados.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
ajudar a proteger seus dados.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que o ajuda a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente. Assim, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
nuvem da AWS. Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar 
e resolver problemas operacionais, e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS da de modo seguro 
e em grande escala.

Código

O código desse padrão está disponível no repositório GitHub aws-custom-guardrail-eventcontrolado por.

Práticas recomendadas
O AWS Glue oferece suporte à criptografia de dados em repouso para criar trabalhos no AWS Glue e
desenvolver scripts usando endpoints de desenvolvimento.

Considere seguir estas práticas recomendadas:

• Configure tarefas de ETL e endpoints de desenvolvimento para usar chaves do AWS KMS para gravar 
dados criptografados em repouso.

• Criptografe os metadados armazenados no catálogo de dados do AWS Glue usando chaves que você 
gerencia por meio do AWS KMS.

• Use as chaves do AWS KMS para criptografar marcadores de tarefas e os registros gerados por
rastreadores e tarefas de ETL.

Epopeias
Inicie o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo.

Faça o download doaws-
custom-guardrail-event-

Arquiteto da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
driven.yaml modelo do 
GitHub repositório e, em 
seguida, implante o modelo. 
OCREATE_COMPLETE status 
indica que seu modelo foi 
implantado com sucesso.

Nota: O modelo não requer 
parâmetros de entrada.

Verifique as configurações de criptografia no AWS Glue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique as configurações das 
chaves do AWS KMS.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do AWS Glue.

2. No painel de navegação, 
em Data Catalog (Catálogo 
de dados), escolha Catalog 
(Catálogo).

3. Verifique se as configurações 
de criptografia de metadados
e Criptografar senhas de 
conexão estão sinalizadas 
e configuradas para 
usoKMSKeyGlue.

Arquiteto da nuvem

Teste a fiscalização da criptografia

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a configuração de 
criptografia em CloudFormation.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS 
e abra o CloudFormation 
console.

2. No painel de navegação, 
escolha Stacks (Pilhas) e 
escolha sua pilha.

3. Escolha a guia Resources
(Recursos).

4. Na tabela Recursos, localize 
a configuração de criptografia 
por ID lógico.

Arquiteto da nuvem

Mude a infraestrutura 
provisionada para um estado não 
compatível.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do AWS Glue.

2. No painel de navegação, 
em Data Catalog (Catálogo 

Arquiteto da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de dados), escolha Catalog 
(Catálogo).

3. Desmarque a caixa de seleção
Criptografia de metadados.

4. Desmarque a caixa de seleção 
Criptografar senhas de 
conexão.

5. Escolha Save (Salvar).
6. Atualize o console do AWS 

Glue.

O guardrail detecta o estado 
de não conformidade no AWS 
Glue depois que você desmarca 
as caixas de seleção e, em 
seguida, impõe a conformidade 
corrigindo automaticamente 
a configuração incorreta de 
criptografia. Como resultado, as 
caixas de seleção de criptografia 
devem ser novamente marcadas 
após a atualização da página.

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail ( CloudWatch documentação da Amazon)
• Configurando a criptografia no AWS Glue (documentação do AWS Glue)

Crie um pipeline de serviço de ETL para carregar 
dados de forma incremental do Amazon S3 para o 
Amazon Redshift usando o AWS Glue

Criado por Rohan Jamadagni (AWS) e Arunabha Datta (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: análise; lagos de 
dados; armazenamento e backup

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift; Amazon S3; AWS Glue; 
AWS Lambda

Resumo
Esse padrão fornece orientação sobre como configurar o Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) para o desempenho ideal do data lake e, em seguida, carregar alterações incrementais de dados 
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do Amazon S3 para o Amazon Redshift usando o AWS Glue, executando operações de extração, 
transformação e carregamento (ETL). 

Os arquivos de origem no Amazon S3 podem ter formatos diferentes, incluindo valores separados por 
vírgula (CSV), arquivos XML e JSON. Esse padrão descreve como você pode usar o AWS Glue para 
converter os arquivos de origem em um formato com custo otimizado e desempenho, como o Apache 
Parquet. Você pode consultar arquivos Parquet diretamente do Amazon Athena e do Amazon Redshift 
Spectrum. Você também pode carregar arquivos Parquet no Amazon Redshift, agregá-los e compartilhar 
os dados agregados com consumidores ou visualizar os dados usando a Amazon QuickSight.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket de origem do S3 que tem os privilégios certos e contém arquivos CSV, XML ou JSON.

Suposições

• Os arquivos de origem CSV, XML ou JSON já estão carregados no Amazon S3 e podem ser acessados 
a partir da conta em que o AWS Glue e o Amazon Redshift estão configurados.

• As melhores práticas para carregar os arquivos, dividir os arquivos, compactar e usar um manifesto são 
seguidas, conforme discutido na documentação do Amazon Redshift.

• A estrutura do arquivo de origem não foi alterada.
• O sistema de origem é capaz de ingerir dados no Amazon S3 seguindo a estrutura de pastas definida no 

Amazon S3.
• O cluster do Amazon Redshift abrange uma única zona de disponibilidade. (Essa arquitetura é 

apropriada porque o AWS Lambda, o AWS Glue e o Amazon Athena não têm servidor.) Para alta 
disponibilidade, os instantâneos do cluster são tirados com frequência regular.

Limitações

• Os formatos de arquivo são limitados àqueles atualmente suportados pelo AWS Glue.
• Não há suporte para relatórios posteriores em tempo real.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Bucket S3 com arquivos CSV, XML ou JSON

Pilha de tecnologia alvo

• Data lake S3 (com armazenamento particionado de arquivos Parquet)
• Amazon Redshift

Arquitetura alvo

Fluxo de dados
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Ferramentas
• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 

objetos altamente escalável. O Amazon S3 pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• AWS Lambda — O AWS Lambda permite que você execute código sem provisionar ou gerenciar 
servidores. O AWS Lambda é um serviço orientado por eventos; você pode configurar seu código para 
iniciar automaticamente a partir de outros serviços da AWS.

• Amazon Redshift — O Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de 
petabytes totalmente gerenciado em escala de petabytes. Com o Amazon Redshift, você pode consultar 
petabytes de dados estruturados e semiestruturados em seu data warehouse e seu data lake usando 
SQL padrão.

• AWS Glue — O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado que facilita a preparação e 
o carregamento de dados para análise. O AWS Glue descobre dados e armazena os metadados 
associados (por exemplo, definições de tabela e esquema) no Catálogo de dados do AWS Glue. Seus 
dados catalogados se tornarão imediatamente pesquisáveis, consultáveis e disponíveis para ETL.

• AWS Secrets Manager — O AWS Secrets Manager facilita a proteção e o gerenciamento central dos 
segredos necessários para o acesso a aplicativos ou serviços. O serviço armazena credenciais de 
banco de dados, chaves de API e outros segredos, e elimina a necessidade de codificar informações 
confidenciais em formato de texto sem formatação. O Secrets Manager também oferece rotação de 
chaves para atender às necessidades de segurança e conformidade. Ele tem integração integrada para 
Amazon Redshift, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e Amazon DocumentDB. Você 
pode armazenar e gerenciar segredos centralmente usando o console do Secrets Manager, a interface 
de linha de comando (CLI) ou a API e os SDKs do Secrets Manager.

• Amazon Athena — O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise 
de dados armazenados no Amazon S3. O Athena não tem servidor e está integrado ao AWS Glue, 
portanto, pode consultar diretamente os dados catalogados usando o AWS Glue. O Athena é 
dimensionado de forma elástica para oferecer desempenho de consulta interativa.

Epopéias
Crie os buckets e a estrutura de pastas do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise os sistemas de origem 
quanto à estrutura e aos atributos 
dos dados.

Execute essa tarefa para cada 
fonte de dados que contribui para 
o data lake do Amazon S3.

Engenheiro de dados

Defina a estratégia de partição e 
acesso.

Essa estratégia deve ser 
baseada na frequência 
das capturas de dados, 
processamento delta e 
necessidades de consumo. 
Certifique-se de que os buckets 
do S3 não estejam abertos 
ao público e que o acesso 
seja controlado somente por 
políticas específicas baseadas 
em funções de serviço. Para 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon S3.

Engenheiro de dados
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie buckets S3 separados para 
cada tipo de fonte de dados 
e um bucket S3 separado por 
fonte para os dados processados 
(Parquet).

Crie um bucket separado para 
cada fonte e, em seguida, crie 
uma estrutura de pastas baseada 
na frequência de ingestão de 
dados do sistema de origem; 
por exemplo,s3://source-
system-name/date/hour. 
Para os arquivos processados 
(convertidos para o formato 
Parquet), crie uma estrutura 
semelhante; por exemplo,s3://
source-processed-bucket/
date/hour. Para obter mais 
informações sobre a criação 
de buckets do S3, consulte a
documentação do Amazon S3.

Engenheiro de dados

Crie um data warehouse no Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o cluster do Amazon 
Redshift com os grupos de 
parâmetros e a estratégia 
de manutenção e backup 
apropriados.

Use o segredo do banco de 
dados do Secrets Manager para 
obter credenciais de usuário 
administrador ao criar o cluster 
Amazon Redshift. Para obter 
informações sobre como criar 
e dimensionar um cluster do 
Amazon Redshift, consulte a
documentação do Amazon 
Redshift e o whitepaper Sizing 
Cloud Data Warehouses.

Engenheiro de dados

Crie e anexe a função de serviço 
do IAM ao cluster do Amazon 
Redshift.

A função de serviço AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) garante acesso ao 
Secrets Manager e aos buckets 
S3 de origem. Para obter 
mais informações, consulte a 
documentação da AWS sobre
autorização e adição de uma 
função.

Engenheiro de dados

Crie o esquema do banco de 
dados.

Siga as Práticas recomendadas 
do Amazon Redshift para 
design de tabela. Com base 
no caso de uso, escolha 
as chaves de classificação 
e distribuição apropriadas 
e a melhor codificação de 
compressão possível. Para obter 
as melhores práticas, consulte a
documentação da AWS.

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o gerenciamento do 
workload.

Configure filas de gerenciamento 
de carga de trabalho (WLM), 
aceleração de consulta curta 
(SQA) ou escalabilidade de 
simultaneidade, dependendo de 
seus requisitos. Para obter mais 
informações, consulte Como
implementar o gerenciamento do 
workload na documentação do 
Amazon Redshift.

Engenheiro de dados

Crie um segredo no Secrets Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um novo segredo para 
armazenar as credenciais de 
login do Amazon Redshift no 
Secrets Manager.

Esse segredo armazena 
as credenciais do usuário 
administrador, bem como 
dos usuários individuais do 
serviço de banco de dados. 
Para obter instruções, consulte 
a documentação do Secrets 
Manager. Escolha o Amazon 
Redshift Cluster como o tipo 
secreto. Além disso, na página
Rotação secreta, ative a rotação. 
Isso criará o usuário apropriado 
no cluster do Amazon Redshift e 
alternará os segredos principais 
em intervalos definidos.

Engenheiro de dados

Crie uma política do IAM para 
restringir o acesso ao Secrets 
Manager.

Restrinja o acesso do Secrets 
Manager somente aos 
administradores do Amazon 
Redshift e ao AWS Glue.

Engenheiro de dados

Configurar o AWS Glue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

No catálogo de dados do AWS 
Glue, adicione uma conexão para 
o Amazon Redshift.

Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS Glue.

Engenheiro de dados

Crie e anexe uma função de 
serviço do IAM para o AWS Glue 
para acessar os buckets Secrets 
Manager, Amazon Redshift e S3.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
AWS Glue.

Engenheiro de dados

Defina o Catálogo de dados do 
AWS Glue para a fonte.

Essa etapa envolve a criação de 
um banco de dados e tabelas 
obrigatórias no catálogo de 

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dados do AWS Glue. Você 
pode usar um rastreador para 
catalogar as tabelas no banco de 
dados do AWS Glue ou defini-
las como tabelas externas do 
Amazon Athena. Você também 
pode acessar as tabelas externas 
definidas no Athena por meio 
do catálogo de dados do AWS 
Glue. Consulte a documentação 
da AWS para obter mais 
informações sobre como definir 
o catálogo de dados e criar uma 
tabela externa no Athena.

Crie um trabalho do AWS Glue 
para processar os dados de 
origem.

O trabalho do AWS Glue pode 
ser um shell do Python ou 
PySpark para padronizar, 
desduplicar e limpar os arquivos 
de dados de origem. Para 
otimizar o desempenho e evitar 
a necessidade de consultar 
todo o bucket de origem do S3, 
particione o bucket do S3 por 
data, dividido por ano, mês, 
dia e hora como um predicado 
de push down para o trabalho 
do AWS Glue. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do AWS Glue. 
Carregue os dados processados 
e transformados nas partições 
de bucket S3 processadas no 
formato Parquet. Você pode 
consultar os arquivos Parquet do 
Athena.

Engenheiro de dados

Crie um job do AWS Glue para 
carregar dados no Amazon 
Redshift.

O trabalho do AWS Glue pode 
ser um shell do Python ou 
PySpark carregar os dados 
atualizando os dados, seguido 
por uma atualização completa. 
Para obter detalhes, consulte a
documentação do AWS Glue e a 
seção Informações adicionais.

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Agende trabalhos 
do AWS Glue usando gatilhos 
conforme necessário.

A carga incremental de dados 
é impulsionada principalmente 
por um evento do Amazon S3 
que faz com que uma função 
do AWS Lambda chame o 
trabalho do AWS Glue. Use 
o agendamento baseado em 
gatilhos do AWS Glue para 
qualquer carregamento de dados 
que exija um agendamento 
baseado em tempo em vez de 
um agendamento baseado em 
eventos.

Engenheiro de dados

Criar uma função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e anexe uma função 
vinculada ao serviço do IAM 
para o AWS Lambda acessar os 
buckets do S3 e o trabalho do 
AWS Glue.

Crie uma função vinculada ao 
serviço do IAM para o AWS 
Lambda com uma política para 
ler objetos e buckets do Amazon 
S3 e uma política para acessar 
a API do AWS Glue para iniciar 
um trabalho do AWS Glue. Para 
obter mais informações, consulte 
o Centro de Conhecimento da.

Engenheiro de dados

Crie uma função Lambda para 
executar o trabalho do AWS Glue 
com base no evento definido do 
Amazon S3.

A função Lambda deve ser 
iniciada pela criação do arquivo 
de manifesto do Amazon S3. A 
função Lambda deve passar a 
localização da pasta do Amazon 
S3 (por exemplo, source_bucket/
ano/mês/data/hora) para o 
trabalho do AWS Glue como 
parâmetro. O trabalho do AWS 
Glue usará esse parâmetro 
como um predicado de push 
para otimizar o acesso aos 
arquivos e o desempenho do 
processamento do trabalho. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação do AWS Glue.

Engenheiro de dados

Crie um evento de objeto PUT 
do Amazon S3 para detectar 
a criação do objeto e chame a 
respectiva função do Lambda.

O evento do objeto PUT do 
Amazon S3 deve ser iniciado 
somente pela criação do arquivo 
de manifesto. O arquivo de 
manifesto controla a função 
Lambda e a simultaneidade 
de tarefas do AWS Glue e 
processa a carga como um lote, 
em vez de processar arquivos 

Engenheiro de dados
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
individuais que chegam em uma 
partição específica do bucket 
de origem do S3. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do Lambda.

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon S3
• Documentação do AWS Glue
• Documentação do Amazon Redshift
• AWS Lambda
• Amazon Athena
• AWS Secrets Manager

Informações adicionais
Abordagem detalhada para atualização contínua e completa

Upsert: Isso é para conjuntos de dados que exigem agregação histórica, dependendo do caso de uso 
comercial. Siga uma das abordagens descritas em Atualização e inserção de novos dados (documentação 
do Amazon Redshift) com base nas necessidades de sua empresa.

Atualização completa: isso é para pequenos conjuntos de dados que não precisam de agregações 
históricas. Siga uma dessas abordagens:

1. Trunque a tabela do Amazon Redshift.
2. Carregue a partição atual da área de teste

ou:

1. Crie uma tabela temporária com dados de partição atuais.
2. Elimine a tabela de destino do Amazon Redshift.
3. Renomeie a tabela temporária para a tabela de destino.

Calcule o valor em risco (VaR) usando os serviços 
da AWS

Criado por Sumon Samanta (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: análise; sem 
servidor

Serviços da AWS: Amazon 
Kinesis Data Streams; AWS 
Lambda; Amazon SQS; Amazon 
ElastiCache
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Resumo
Esse padrão descreve como implementar um sistema de cálculo de valor em risco (VaR) usando os 
serviços da AWS. Em um ambiente local, a maioria dos sistemas VaR usa uma grande infraestrutura 
dedicada e um software de agendamento de rede interno ou comercial para executar processos em lote. 
Esse padrão apresenta uma arquitetura simples, confiável e escalável para lidar com o processamento 
do VaR na Nuvem AWS. Ele cria uma arquitetura sem servidor que usa o Amazon Kinesis Data Streams 
como um serviço de streaming, o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) como um serviço de fila 
gerenciado, o Amazon ElastiCache como um serviço de cache e o AWS Lambda para processar pedidos e 
calcular riscos.

O VaR é uma medida estatística que os traders e gerentes de risco usam para estimar a perda potencial 
em seu portfólio além de um determinado nível de confiança. A maioria dos sistemas VaR envolve 
a execução de um grande número de cálculos matemáticos e estatísticos e o armazenamento dos 
resultados. Esses cálculos exigem recursos computacionais significativos, portanto, os processos em lote 
do VaR precisam ser divididos em conjuntos menores de tarefas de computação. Dividir um lote grande 
em tarefas menores é possível porque, em sua maioria, essas tarefas são independentes (ou seja, os 
cálculos de uma tarefa não dependem de outras tarefas). 

Outro requisito importante para uma arquitetura VaR é a escalabilidade da computação. Esse padrão 
usa uma arquitetura sem servidor que aumenta ou diminui automaticamente a escala com base na carga 
computacional. Como a demanda de computação em lote ou on-line é difícil de prever, o escalonamento 
dinâmico é necessário para concluir o processo dentro do cronograma imposto por um contrato de nível de 
serviço (SLA). Além disso, uma arquitetura com custo otimizado deve ser capaz de reduzir cada recurso 
computacional assim que as tarefas desse recurso forem concluídas. 

Os serviços da AWS são adequados para cálculos de VaR porque oferecem capacidade escalável de 
computação e armazenamento, serviços de análise para processamento de forma econômica e diferentes 
tipos de agendadores para executar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de riscos. Além disso, você 
paga apenas pelos recursos de computação e armazenamento que usa na AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Arquivos de entrada, que dependem dos requisitos da sua empresa. Um caso de uso típico envolve os 

seguintes arquivos de entrada:
• Arquivo de dados de mercado (entrada para o mecanismo de cálculo do VaR)
• Arquivo de dados comerciais (a menos que os dados comerciais venham por meio de um fluxo).
• Arquivo de dados de configuração (modelo e outros dados de configuração estática)
• Arquivos de modelo do mecanismo de cálculo (bibliotecas quantitativas)
• Arquivo de dados de séries temporais (para dados históricos, como o preço das ações nos últimos 

cinco anos)
• Se os dados de mercado ou outras entradas chegarem por meio de um stream, o Amazon Kinesis Data 

Streams será configurado e as permissões do Amazon Identity and Access Management (IAM) serão 
configuradas para gravar no stream.   

Esse padrão cria uma arquitetura na qual os dados comerciais são gravados de um sistema de negociação 
em um fluxo de dados do Kinesis. Em vez de usar um serviço de streaming, você pode salvar os dados 
de negociação em pequenos arquivos de lote, armazená-los em um bucket do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) e invocar um evento para começar a processar os dados.

Limitações
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• O sequenciamento do fluxo de dados do Kinesis é garantido em cada fragmento, portanto, não é 
garantido que as ordens comerciais gravadas em vários fragmentos sejam entregues na mesma ordem 
das operações de gravação.

• Atualmente, o limite de tempo de execução do AWS Lambda é de 15 minutos. (Para obter mais 
informações, consulte Perguntas frequentes do Lambda.)

Arquitetura
Arquitetura alvo

O diagrama de arquitetura a seguir exibe os serviços e fluxos de trabalho da AWS para o sistema de 
avaliação de riscos.

O diagrama ilustra o seguinte:

1. As negociações vêm do sistema de gerenciamento de pedidos.
2. A função Lambda de compensação da posição do ticket processa os pedidos e grava mensagens 

consolidadas para cada ticker em uma fila de risco no Amazon SQS.
3. A função Lambda do mecanismo de cálculo de risco processa as mensagens do Amazon SQS, executa 

cálculos de risco e atualiza as informações de lucros e perdas (PnL) do VaR no cache de risco na 
Amazon ElastiCache.

4. A função Lambda de  ElastiCache dados de leitura recupera os resultados de risco ElastiCache e os 
armazena em um banco de dados e em um bucket do S3.

Para obter mais informações sobre esses serviços e etapas, consulte a seção Epics.

Automação e escala

É possível implantar toda a arquitetura usando o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ou os 
CloudFormation modelos da AWS. A arquitetura pode suportar tanto o processamento em lote quanto o 
processamento intradiário (em tempo real).

A escalabilidade está embutida na arquitetura. À medida que mais negociações são gravadas no fluxo de 
dados do Kinesis e estão aguardando para serem processadas, funções adicionais do Lambda podem ser 
invocadas para processar essas negociações e podem ser reduzidas após a conclusão do processamento. 
O processamento por meio de várias filas de cálculo de risco do Amazon SQS também é uma opção. 
Se for necessária uma ordenação ou consolidação estrita entre filas, o processamento não pode ser 
paralelizado. No entanto, para um end-of-the-day lote ou um mini lote intradiário, as funções do Lambda 
podem ser processadas em parallel e armazenar os resultados finais ElastiCache. 

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora MySQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente 
gerenciado e compatível com MySQL que ajuda você a configurar, operar e escalar implantações do 
MySQL. Esse padrão usa o MySQL como exemplo, mas você pode usar qualquer sistema RDBMS para 
armazenar dados.

• ElastiCacheA Amazon ajuda você a configurar, gerenciar e dimensionar ambientes de cache de 
memória distribuídos na nuvem da AWS.

• O Amazon Kinesis Data Streams ajuda você a coletar e processar grandes fluxos de registros de dados 
em tempo real.
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Práticas recomendadas

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, por isso você paga apenas pelo tempo de computação que usa.

• O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) fornece uma fila hospedada segura, durável e 
disponível que ajuda a integrar e desacoplar sistemas de software e componentes distribuídos.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Código

Esse padrão fornece um exemplo de arquitetura para um sistema VaR na Nuvem AWS e descreve como 
você pode usar as funções do Lambda para cálculos de VaR. Para criar suas funções do Lambda, consulte 
os exemplos de código na documentação do Lambda. Para obter ajuda, entre em contato com os AWS 
Professional Services.

Práticas recomendadas
• Mantenha cada tarefa de computação do VaR tão pequena e leve quanto possível. Experimente 

diferentes números de negociações em cada tarefa de computação para ver qual delas é a mais 
otimizada para tempo e custo de computação.

• Armazene objetos reutilizáveis na Amazon ElastiCache. Use uma estrutura como o Apache Arrow para 
reduzir a serialização e a desserialização.

• Considere a limitação de tempo do Lambda. Se você acha que suas tarefas de computação podem 
exceder 15 minutos, tente dividi-las em tarefas menores para evitar o tempo limite do Lambda. Se isso 
não for possível, considere uma solução de orquestração de contêiner com o AWS Fargate, o Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) e o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

Epopeias
Fluxo comercial em relação ao sistema de risco

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Comece a escrever negócios. Negociações novas, liquidadas 
ou parcialmente liquidadas 
são gravadas do sistema de 
gerenciamento de pedidos para 
um fluxo de risco. Esse padrão 
usa o Amazon Kinesis como 
serviço de streaming gerenciado. 
O hash do ticker da ordem 
comercial é usado para colocar 
ordens de negociação em vários 
fragmentos.

Amazon Kinesis

Execute funções do Lambda para processamento de pedidos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Comece o processamento de 
riscos com o Lambda.

Execute uma função do AWS 
Lambda para os novos pedidos. 

Amazon Kinesis, AWS Lambda, 
Amazon ElastiCache
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Com base no número de ordens 
de negociação pendentes, 
o Lambda será escalado 
automaticamente. Cada instância 
do Lambda tem um ou mais 
pedidos e recupera a posição 
mais recente de cada ticker da 
Amazon ElastiCache. (Você 
pode usar uma ID CUSIP, um 
nome de curva ou um nome 
de índice para outros produtos 
derivados financeiros como 
uma chave para armazenar e 
recuperar dados ElasticCache.) 
Em ElastiCache, a posição total 
(quantidade) e o par de valores-
chave < ticker, posição líquida
>, em que a posição líquida é o 
fator de escala, são atualizados 
uma vez para cada ticker. 

Escreva mensagens para cada ticker na fila

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Grave mensagens consolidadas 
na fila de riscos.

Escreva a mensagem em 
uma fila. Esse padrão usa o 
Amazon SQS como um serviço 
gerenciado de filas. Uma única 
instância do Lambda pode 
receber um pequeno lote de 
ordens de negociação a qualquer 
momento, mas escreverá apenas 
uma única mensagem para cada 
ticker no Amazon SQS. Um fator 
de escala é calculado: (posição 
líquida antiga + posição atual) /
posição líquida antiga.

Amazon SQS, AWS Lambda

Invoque o mecanismo de risco

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie os cálculos de risco. A função Lambda para o 
mecanismo de risco lambda 
é invocada. Cada posição é 
processada por uma única 
função Lambda. No entanto, para 
fins de otimização, cada função 
do Lambda pode processar 
várias mensagens do Amazon 
SQS.

Amazon SQS, AWS Lambda
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Recupere resultados de risco do cache

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Recupere e atualize o cache de 
risco.

O Lambda recupera a posição 
líquida atual de cada ticker 
de ElastiCache. Ele também 
recupera uma matriz VaR de 
lucros e perdas (PnL) para cada 
ticker de ElastiCache. 

Se a matriz PnL já existir, a 
função Lambda atualiza a matriz 
e o VaR com uma escala, que 
vem da mensagem do Amazon 
SQS escrita pela função Lambda 
de rede. Se a matriz PnL não 
estiver ElasticCache, um novo 
PnL e VaR serão calculados 
usando dados simulados da série 
de preços do ticker.

Amazon SQS, AWS Lambda, 
Amazon ElastiCache

Atualize dados no Elastic Cache e armazene no banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Armazene os resultados de risco. Depois que os números VaR e 
PnL são atualizados ElastiCache, 
uma nova função Lambda é 
invocada a cada cinco minutos. 
Essa função lê todos os dados 
armazenados ElastiCache e 
os armazena em um banco de 
dados compatível com o Aurora 
MySQL e em um bucket do S3.

AWS Lambda, Amazon 
ElastiCache

Recursos relacionados
• Estrutura VaR de Basileia

Converta o recurso temporal Teradata NORMALIZE 
em Amazon Redshift SQL

Criado por Po Hong (AWS)

Origem:  Armazém de dados 
Teradata

Destino:  Amazon Redshift Tipo R: Rearquiteto
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Resumo

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; bancos de 
dados; migração

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Resumo
NORMALIZE é uma extensão Teradata para o padrão ANSI SQL. Quando uma tabela SQL inclui uma 
coluna que tem um tipo de dados PERIOD, NORMALIZE combina valores que se encontram ou se 
sobrepõem nessa coluna, para formar um único período que consolida vários valores individuais do 
período. Para usar NORMALIZE, pelo menos uma coluna na lista SQL SELECT deve ser do tipo de 
dados PERIOD temporal do Teradata. Para obter mais informações sobre NORMALIZE, consulte a
documentação do Teradata. 

O Amazon Redshift não suporta NORMALIZE, mas você pode implementar essa funcionalidade usando 
a sintaxe SQL nativa e a função de janela LAG no Amazon Redshift. Esse padrão se concentra no uso 
da extensão Teradata NORMALIZE com a condição ON MEETS OR OVERLAPS, que é o formato mais 
popular. Ele explica como esse recurso funciona no Teradata e como ele pode ser convertido na sintaxe 
SQL nativa do Amazon Redshift.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conhecimento e experiência básicos em Teradata SQL
• Conhecimento e experiência do Amazon Redshift

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Armazém de dados Teradata

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Redshift

Arquitetura alvo

Para uma arquitetura de alto nível para migrar um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift, 
consulte o padrão Migrar um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift usando agentes 
de extração de dados do AWS SCT. A migração não converte automaticamente a frase Teradata
NORMALIZE em Amazon Redshift SQL. Você pode converter essa extensão Teradata seguindo as 
diretrizes desse padrão.

Ferramentas
Código

Para ilustrar o conceito e a funcionalidade de NORMALIZE, considere a seguinte definição de tabela no 
Teradata:
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CREATE TABLE systest.project 
     (    emp_id        INTEGER, 
          project_name  VARCHAR(20), 
          dept_id       INTEGER, 
          duration      PERIOD(DATE) 
     );

Execute o seguinte código SQL para inserir dados de amostra na tabela:

BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 1000,  PERIOD(DATE '2010-01-10', 
 DATE '2010-03-20') );
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-03-20', 
 DATE '2010-07-15') );

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'Second Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-06-15', 
 DATE '2010-08-18') );
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'First Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-03-10', 
 DATE '2010-07-20') );

INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'Second Phase', 1000,  PERIOD(DATE '2020-05-10', 
 DATE '2020-09-20') );

END TRANSACTION;

Resultados:

select * from systest.project order by 1,2,3; 
  
 *** Query completed. 4 rows found. 4 columns returned. 
 *** Total elapsed time was 1 second. 
  
     emp_id  project_name              dept_id  duration
-----------  --------------------  -----------  ------------------------ 
         10  First Phase                  1000  ('10/01/10', '10/03/20')         
         10  First Phase                  2000  ('10/03/20', '10/07/15') 
         10  Second Phase                 2000  ('10/06/15', '10/08/18') 
         20  First Phase                  2000  ('10/03/10', '10/07/20') 
         20  Second Phase                 1000  ('20/05/10', '20/09/20')

Caso de uso do Teradata NORMALIZE

Agora, adicione a cláusula Teradata NORMALIZE SQL à instrução SELECT:

SELECT NORMALIZE ON MEETS OR OVERLAPS emp_id, duration  
FROM systest.project  
ORDER BY 1,2;

Essa operação NORMALIZE é executada em uma única coluna (emp_id). Para emp_id=10, os três valores 
de período sobrepostos na duração se aglutinam em um único valor de período, da seguinte forma:   

     emp_id  duration
-----------  ------------------------ 
         10  ('10/01/10', '10/08/18') 
         20  ('10/03/10', '10/07/20') 
         20  ('20/05/10', '20/09/20')

A instrução SELECT a seguir executa uma operação NORMALIZE em project_name e dept_id. Observe 
que a lista SELECT contém somente uma coluna PERIOD, duração.
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SELECT NORMALIZE project_name, dept_id, duration  
FROM systest.project;

Resultado:

project_name              dept_id  duration
--------------------  -----------  ------------------------
First Phase                  1000  ('10/01/10', '10/03/20')
Second Phase                 1000  ('20/05/10', '20/09/20')
First Phase                  2000  ('10/03/10', '10/07/20')
Second Phase                 2000  ('10/06/15', '10/08/18')

SQL equivalente ao Amazon Redshift

Atualmente, o Amazon Redshift não oferece suporte ao tipo de dados PERIOD em uma tabela. Em 
vez disso, você precisa dividir um campo de dados do Teradata PERIOD em duas partes: data_inicial, 
data_final, da seguinte forma:   

CREATE TABLE systest.project 
     (    emp_id        INTEGER, 
          project_name  VARCHAR(20), 
          dept_id       INTEGER, 
          start_date  DATE, 
          end_date    DATE 
     );

Insira dados de amostra na tabela:

BEGIN TRANSACTION; 
  
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 1000,  DATE '2010-01-10', DATE 
 '2010-03-20' );
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 2000,  DATE '2010-03-20', DATE 
 '2010-07-15'); 
  
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'Second Phase', 2000,  DATE '2010-06-15', DATE 
 '2010-08-18' );
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'First Phase', 2000,  DATE '2010-03-10', DATE 
 '2010-07-20' ); 
  
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'Second Phase', 1000,  DATE '2020-05-10', DATE 
 '2020-09-20' ); 
  
END TRANSACTION;

Resultado:

 emp_id | project_name | dept_id | start_date |  end_date
--------+--------------+---------+------------+------------ 
     10 | First Phase  |    1000 | 2010-01-10 | 2010-03-20 
     10 | First Phase  |    2000 | 2010-03-20 | 2010-07-15 
     10 | Second Phase |    2000 | 2010-06-15 | 2010-08-18 
     20 | First Phase  |    2000 | 2010-03-10 | 2010-07-20 
     20 | Second Phase |    1000 | 2020-05-10 | 2020-09-20
(5 rows)

Para reescrever a cláusula NORMALIZE do Teradata, você pode usar a função de janela LAG no Amazon 
Redshift. Essa função retorna os valores de uma linha em um determinado deslocamento acima (antes) da 
linha atual na partição.
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Você pode usar a função LAG para identificar cada linha que inicia um novo período determinando se 
um período atende ou se sobrepõe ao período anterior (0 se sim e 1 se não). Quando esse sinalizador é 
somado cumulativamente, ele fornece um identificador de grupo que pode ser usado na cláusula externa
Group By para chegar ao resultado desejado no Amazon Redshift.   

Aqui está um exemplo de instrução SQL do Amazon Redshift que usa LAG ():

SELECT emp_id, start_date, end_date,  
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY 
 start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project  
ORDER BY 1,2;

Resultado:

 emp_id | start_date |  end_date  | groupstartflag
--------+------------+------------+---------------- 
     10 | 2010-01-10 | 2010-03-20 |              1 
     10 | 2010-03-20 | 2010-07-15 |              0 
     10 | 2010-06-15 | 2010-08-18 |              0 
     20 | 2010-03-10 | 2010-07-20 |              1 
     20 | 2020-05-10 | 2020-09-20 |              1
(5 rows)

A seguinte instrução SQL do Amazon Redshift é normalizada somente na coluna emp_id:

SELECT T2.emp_id, MIN(T2.start_date) as new_start_date, MAX(T2.end_date) as new_end_date
FROM  
( SELECT T1.*, SUM(GroupStartFlag) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY start_date ROWS 
 UNBOUNDED PRECEDING) As GroupID
FROM ( SELECT emp_id, start_date, end_date,  
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY 
 start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project ) T1
) T2
GROUP BY T2.emp_id, T2.GroupID
ORDER BY 1,2;

Resultado:   

 emp_id | new_start_date | new_end_date
--------+----------------+------------------------------------ 
     10 | 2010-01-10     | 2010-08-18 
     20 | 2010-03-10     | 2010-07-20 
     20 | 2020-05-10     | 2020-09-20
(3 rows)

 

A seguinte instrução SQL do Amazon Redshift é normalizada nas colunas project_name e dept_id:

SELECT T2.project_name, T2.dept_id, MIN(T2.start_date) as new_start_date, MAX(T2.end_date) 
 as new_end_date
FROM  
( SELECT T1.*, SUM(GroupStartFlag) OVER (PARTITION BY project_name, dept_id ORDER BY 
 start_date ROWS UNBOUNDED PRECEDING) As GroupID
FROM ( SELECT project_name, dept_id, start_date, end_date,  
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY project_name, dept_id 
 ORDER BY start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
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FROM systest.project ) T1
) T2
GROUP BY T2.project_name, T2.dept_id, T2.GroupID
ORDER BY 1,2,3;

Resultado:

 project_name | dept_id | new_start_date | new_end_date
--------------+---------+----------------+-------------- 
 First Phase  |    1000 | 2010-01-10     | 2010-03-20 
 First Phase  |    2000 | 2010-03-10     | 2010-07-20 
 Second Phase |    1000 | 2020-05-10     | 2020-09-20 
 Second Phase |    2000 | 2010-06-15     | 2010-08-18
(4 rows)

Epopeias
Converter NORMALIZE em SQL do Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie seu código SQL do 
Teradata.

Use a frase NORMALIZE 
de acordo com as suas 
necessidades.

SQL Developer

Converta o código em Amazon 
Redshift SQL.

Para converter seu código, 
siga as diretrizes na seção 
“Ferramentas” desse padrão.

SQL Developer

Executar o código no Amazon 
Redshift.

Crie sua tabela, carregue dados 
na tabela e execute seu código 
no Amazon Redshift.

SQL Developer

Recursos relacionados
Referências

• Recurso temporal Teradata NORMALIZE (documentação do Teradata)
• Função de janela LAG (documentação do Amazon Redshift)
• Migre para o Amazon Redshift (site da AWS)
• Migre um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift usando agentes de extração de dados do 

AWS SCT (AWS Prescriptive Guidance)
• Converta o recurso Teradata RESET WHEN em Amazon Redshift SQL (AWS Prescriptive Guidance)

Ferramentas

• Schema Conversion Tool da AWS (AWS SCT)

Parceiros

• Parceiros de competência em migração da AWS
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Converter RESET WHEN em Amazon Redshift SQL

Converta o recurso Teradata RESET WHEN em 
Amazon Redshift SQL

Criado por Po Hong (AWS)

Origem:  Armazém de dados 
Teradata

Destino:  Amazon Redshift Tipo R: Rearquiteto

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; bancos de 
dados; migração

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Resumo
RESET WHEN é um recurso do Teradata usado nas funções de janela analítica do SQL. É uma extensão 
do padrão ANSI SQL. RESET WHEN determina a partição na qual uma função de janela SQL opera com 
base em alguma condição especificada. Se a condição for avaliada como TRUE, uma nova subpartição 
dinâmica será criada dentro da partição de janela existente. Para obter mais informações sobre RESET 
WHEN, consulte a documentação do Teradata.

O Amazon Redshift não oferece suporte a RESET WHEN nas funções de janela SQL. Para implementar 
essa funcionalidade, você precisa converter RESET WHEN para a sintaxe SQL nativa no Amazon Redshift 
e usar várias funções aninhadas. Esse padrão demonstra como você pode usar o recurso Teradata
RESET WHEN e como convertê-lo para a sintaxe SQL do Amazon Redshift. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conhecimento básico do data warehouse Teradata e sua sintaxe SQL
• Boa compreensão do Amazon Redshift e sua sintaxe SQL

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Armazém de dados Teradata

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Redshift

Arquitetura

Para uma arquitetura de alto nível para migrar um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift, 
consulte o padrão Migrar um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift usando agentes de 
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Ferramentas

extração de dados do AWS SCT. A migração não converte automaticamente a frase Teradata RESET 
WHEN em Amazon Redshift SQL. Você pode converter essa extensão Teradata seguindo as diretrizes na 
próxima seção.

Ferramentas
Código

Para ilustrar o conceito de RESET WHEN, considere a seguinte definição de tabela no Teradata:

create table systest.f_account_balance                                 
( account_id integer NOT NULL, 
  month_id integer, 
  balance integer )
unique primary index (account_id, month_id);

Execute o seguinte código SQL para inserir dados de amostra na tabela:

BEGIN TRANSACTION;
Insert Into systest.f_account_balance values (1,1,60);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,2,99);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,3,94);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,4,90);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,5,80);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,6,88);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,7,90);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,8,92);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,9,10);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,10,60);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,11,80);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,12,10);
END TRANSACTION;

A tabela de amostra contém os dados a seguir:

account_id ID do mês equilíbrio

1 1 60

1 2 99

1 3 94

1 4 90

1 5 80

1 6 88

1 7 90

1 8 92

1 9 10

1 10 60

1 11 80

1 12 10
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Para cada conta, suponhamos que você queira analisar a sequência de aumentos de saldo mensais 
consecutivos. Quando o saldo de um mês é menor ou igual ao saldo do mês anterior, o requisito é redefinir 
o contador para zero e reiniciar.

Caso de uso do Teradata RESET WHEN

Para analisar esses dados, o Teradata SQL usa uma função de janela com um agregado aninhado e uma 
frase RESET WHEN, da seguinte forma:

SELECT account_id, month_id, balance, 
 ( ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id
RESET WHEN balance <= SUM(balance) over (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS 
 BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) ) -1 ) as balance_increase
FROM systest.f_account_balance
ORDER BY 1,2;

Resultado:

 account_id ID do mês equilíbrio aumento do saldo

1 1 60 0

1 2 99 1

1 3 94 0

1 4 90 0

1 5 80 0

1 6 88 1

1 7 90 2

1 8 92 3

1 9 10 0

1 10 60 1

1 11 80 2

1 12 10 0

A consulta é processada da seguinte forma no Teradata:

1. A função agregada SUM (saldo) calcula a soma de todos os saldos de uma determinada conta em um 
determinado mês.

2. Verificamos se o saldo em um determinado mês (para uma determinada conta) é maior do que o saldo 
do mês anterior.

3. Se o saldo aumentar, rastreamos um valor de contagem cumulativa. Se a condição RESET WHEN 
for avaliada como falsa, o que significa que o saldo aumentou em meses sucessivos, continuaremos 
aumentando a contagem.

4. A função analítica ordenada ROW_NUMBER () calcula o valor da contagem. Quando atingimos um 
mês cujo saldo é menor ou igual ao saldo do mês anterior, a condição RESET WHEN é avaliada como
verdadeira. Nesse caso, iniciamos uma nova partição e ROW_NUMBER () reinicia a contagem a partir 
de 1. Usamos ROWS BETWEEN 1 PRECEDING E 1 PRECEDING para acessar o valor da linha 
anterior.

5. Subtraímos 1 para garantir que o valor da contagem comece com 0.
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SQL equivalente ao Amazon Redshift

O Amazon Redshift não oferece suporte à frase RESET WHEN em uma função de janela analítica SQL. 
 Para produzir o mesmo resultado, você deve reescrever o Teradata SQL usando a sintaxe SQL nativa do 
Amazon Redshift e subconsultas aninhadas, da seguinte forma: 

SELECT account_id, month_id, balance, 
   (ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY account_id, new_dynamic_part ORDER BY month_id) -1) as 
 balance_increase
FROM
( SELECT account_id, month_id, balance, prev_balance,
SUM(dynamic_part) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS BETWEEN UNBOUNDED 
 PRECEDING AND CURRENT ROW) As new_dynamic_part
FROM ( SELECT account_id, month_id, balance,
SUM(balance) over (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 
 PRECEDING) as prev_balance,
(CASE When balance <= prev_balance Then 1 Else 0 END) as dynamic_part
FROM systest.f_account_balance ) A
) B
ORDER BY 1,2;

Como o Amazon Redshift não oferece suporte a funções de janela aninhadas na cláusula SELECT de uma 
única instrução SQL, você deve usar duas subconsultas aninhadas.

• Na subconsulta interna (alias A), um indicador de partição dinâmica (dynamic_part) é criado e 
preenchido. dynamic_part é definido como 1 se o saldo de um mês for menor ou igual ao saldo do mês 
anterior; caso contrário, será definido como 0. 

• Na próxima camada (alias B), um atributo new_dynamic_part é gerado como resultado de uma função de 
janela SUM. 

• Finalmente, você adiciona new_dynamic_part como um novo atributo de partição (partição dinâmica) ao 
atributo de partição existente (account_id) e aplica a mesma função de janela ROW_NUMBER () que em 
Teradata (e menos uma). 

Após essas alterações, o Amazon Redshift SQL gera a mesma saída do Teradata.

Épicos
Converter RESET WHEN em Amazon Redshift SQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie sua função de janela 
Teradata.

Use agregados aninhados e a 
frase RESET WHEN de acordo 
com as suas necessidades.

SQL Developer

Converta o código em Amazon 
Redshift SQL.

Para converter seu código, 
siga as diretrizes na seção 
“Ferramentas” desse padrão.

SQL Developer

Execute o código no Amazon 
Redshift.

Crie sua tabela, carregue dados 
na tabela e execute seu código 
no Amazon Redshift.

SQL Developer

Recursos relacionados
Referências
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• Frase REDEFINIR QUANDO (documentação do Teradata)
• Explicação de RESET WHEN (Stack Overflow)
• Migre para o Amazon Redshift (site da AWS)
• Migre um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift usando agentes de extração de dados do 

AWS SCT (AWS Prescriptive Guidance)
• Converta o recurso temporal Teradata NORMALIZE em Amazon Redshift SQL (AWS Prescriptive 

Guidance)

Ferramentas

• Schema Conversion Tool da AWS (AWS SCT)

Parceiros

• Parceiros de competência em migração da AWS

Imponha a marcação de clusters do Amazon EMR 
no lançamento

Criado por Priyanka Chaudhary (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: análise; segurança, 
identidade, conformidade

Serviços da AWS: Amazon EMR; 
AWS Lambda; CloudWatch 
Eventos da Amazon

Resumo
Esse padrão fornece um controle de segurança que garante que os clusters do Amazon EMR sejam 
marcados ao serem criados. 

O Amazon EMR é um serviço da Amazon Web Services (AWS) para processar e analisar grandes 
quantidades de dados. O Amazon EMR oferece um serviço expansível e de baixa configuração como 
uma alternativa mais fácil para executar a computação em cluster interna. Você pode usar a marcação 
para categorizar os recursos da AWS de diferentes formas, como por finalidade, proprietário ou ambiente. 
Por exemplo, você pode marcar seus clusters do Amazon EMR atribuindo metadados personalizados a 
cada cluster. Uma tag consiste em uma chave e um valor que você define. Recomendamos que você crie 
um conjunto consistente de tags para atender aos requisitos da sua organização. Quando você adiciona 
uma tag a um cluster do Amazon EMR, a tag também é propagada para cada instância ativa do Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). Da mesma forma, quando você remove uma tag de um cluster do Amazon 
EMR, essa tag também é removida de cada instância ativa do EC2 associada.

O controle de detetives monitora as chamadas de API e inicia um evento Amazon CloudWatch Events para 
as CreateTagsAPIs RunJobFlowAddTagsRemoveTags,, e. O evento chama o AWS Lambda, que executa 
um script do Python. A função Python obtém o ID do cluster do Amazon EMR da entrada JSON do evento 
e executa as seguintes verificações:

• Verifique se o cluster do Amazon EMR está configurado com nomes de tags que você especifica.
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• Caso contrário, envie uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para o 
usuário com as informações relevantes: nome do cluster do Amazon EMR, detalhes da violação, região 
da AWS, conta da AWS e nome do recurso da Amazon (ARN) do Lambda, de onde essa notificação foi 
originada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para fazer o upload do código Lambda 

fornecido. Ou você pode criar um bucket do S3 para essa finalidade, conforme descrito na seção Epics.
• Um endereço de e-mail ativo em que você deseja receber notificações de violação.
• Uma lista de tags obrigatórias que você deseja verificar.

Limitações

• Esse controle de segurança é regional. Você deve implantá-lo em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

Versões do produto

• Amazon EMR versão 4.8.0 e posterior.

Arquitetura
arquitetura de fluxo de trabalho

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos 
da AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. 
Você pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências, iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• Amazon Amazon CloudWatch . O Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em tempo 
real de eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• Amazon EMR - O Amazon EMR é um serviço web que simplifica a execução de estruturas de big data e 
o processamento eficiente de grandes quantidades de dados.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução 
de código sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 
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• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) coordena e gerencia a entrega 
ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. 
Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e 
todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Código

Esse padrão inclui os seguintes anexos:

• EMRTagValidation.zip— O código Lambda para o controle de segurança.
• EMRTagValidation.yml— O CloudFormation modelo que configura o evento e a função Lambda.

Epopéias
Configure o bucket do bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket S3 
para hospedar o arquivo.zip do 
código Lambda. Esse bucket 
do Amazon EMR deve estar na 
mesma região da AWS que o 
cluster do Amazon EMR que 
você deseja monitorar. Um 
nome de bucket do Amazon 
S3 é globalmente exclusivo, e 
o namespace é compartilhado 
por todas as contas da AWS. O 
nome do bucket do S3 não pode 
incluir barras à esquerda.

Arquiteto de nuvem

Faça o upload do código 
Lambda.

Faça upload do arquivo.zip do 
código Lambda fornecido na 
seção Anexos para o bucket do 
S3.                                               

Arquiteto de nuvem

Implemente o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
da AWS.

Abra o  CloudFormation console 
da AWS na mesma região da 
AWS que o bucket do S3 e 
implante o modelo. Para obter 
mais informações sobre a 
implantação de CloudFormation 
modelos da AWS, consulte
Criação de uma pilha no 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
CloudFormation console da 
AWS na CloudFormation 
documentação.

Preencha os parâmetros no 
modelo.

Ao iniciar o modelo, você 
receberá as seguintes 
informações:

• Bucket S3: especifique o 
bucket que você criou ou 
selecionou na primeira versão 
épica. Foi aqui que você fez 
o upload do código Lambda 
anexado (arquivo.zip).

• Chave S3: especifique 
a localização do arquivo 
Lambda .zip em seu bucket 
do S3 (por exemplo, nome de 
arquivo .zip ou controls/ nome 
de arquivo .zip). Não inclua 
barras na frente.

• E-mail de notificação: forneça 
um endereço de e-mail ativo 
no qual você deseja receber 
notificações do Amazon SNS.   

• Marcação de nomes de 
chaves: forneça as tags que 
você deseja verificar em uma 
lista separada por vírgulas (por 
exemplo,ApplicationID,Environment,Owner). 
O evento CloudWatch Events 
monitora essas tags no cluster 
e envia uma notificação se elas 
não forem encontradas.

• Nível de registro do Lambda: 
especifique o nível de registro 
e a frequência da função 
Lambda. Use Informações
para registrar mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o andamento, erros para 
eventos de erro que ainda 
permitiriam que a implantação 
continuasse e Aviso para 
situações potencialmente 
prejudiciais.                              
            

Arquiteto de nuvem
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Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia um e-mail de assinatura 
para o endereço de e-mail 
que você forneceu. Você deve 
confirmar essa assinatura de 
e-mail para começar a receber 
notificações de violação.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Guia do desenvolvedor do AWS Lambda
• Clusters de marcação no Amazon EMR

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Certifique-se de que o registro do Amazon EMR no 
Amazon S3 esteja ativado no lançamento

Criado por Priyanka Chaudhary (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; sem 
servidor; análise

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon 
EMR; Amazon S3; Amazon SNS; 
Amazon CloudWatch

Resumo
Esse padrão fornece um controle de segurança que monitora a configuração de registros para clusters do 
Amazon EMR em execução na Amazon Web Services (AWS).

O Amazon EMR é uma ferramenta da AWS para processamento e análise de big data. O Amazon EMR 
oferece o serviço expansível de baixa configuração como alternativa à execução da computação em 
cluster interna. O Amazon EMR fornece dois tipos de clusters de EMR.

• Clusters transitórios do Amazon EMR: Os clusters transitórios do Amazon EMR são desligados 
automaticamente e param de incorrer em custos quando o processamento é concluído.
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• Clusters persistentes do Amazon EMR: Os clusters persistentes do Amazon EMR continuam sendo 
executados após a conclusão do trabalho de processamento de dados.

Tanto o Amazon EMR quanto o Hadoop produzem arquivos de log que relatam o status do cluster. Por 
padrão, eles são gravados no nó principal no diretório /mnt/var/log/. Dependendo de como você configura 
o cluster ao iniciá-lo, também pode salvar esses logs no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
e visualizá-los por meio da ferramenta de depuração gráfica. Observe que o registro do Amazon S3 só 
pode ser especificado quando o cluster é iniciado. Com essa configuração, os registros são enviados do 
nó primário para o local do Amazon S3 a cada 5 minutos. Para clusters transitórios, o registro em log do 
Amazon S3 é importante porque os clusters desaparecem quando o processamento é concluído e esses 
arquivos de log podem ser usados para depurar qualquer trabalho que falhe.

O padrão usa um CloudFormation modelo da AWS para implantar um controle de segurança que monitora 
as chamadas de API e inicia o Amazon CloudWatch Events em "”RunJobFlow. O gatilho invoca o AWS 
Lambda, que executa um script do Python. A função Lambda recupera o ID do cluster EMR da entrada 
JSON do evento e também verifica se há um URI de log do Amazon S3. Se um URI do Amazon S3 não 
for encontrado, a função Lambda envia uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) detalhando o nome do cluster do EMR, os detalhes da violação, a região da AWS, a conta da AWS e 
o nome de recurso da Amazon (ARN) do Lambda do qual a notificação é originada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um bucket S3 para o arquivo .zip de código Lambda
• Um endereço de e-mail no qual você deseja receber a notificação de violação

Limitações

• Esse controle de detetive é regional e deve ser implantado nas regiões da AWS que você pretende 
monitorar.

Versões do produto

• Amazon EMR versão 4.8.0 e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologias alvo

• Evento Amazon CloudWatch Events
• Amazon EMR
• Função Lambda
• S3 bucket
• Amazon SNS

Arquitetura alvo
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Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar CloudFormation StackSets a AWS para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar recursos da AWS 
usando a infraestrutura como código.

• AWS Cloudwatch Events: a AWS CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de eventos 
do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• Amazon EMR: o Amazon EMR é uma plataforma de cluster gerenciada que simplifica a execução de 
frameworks de Big Data.

• AWS Lambda: o AWS Lambda oferece suporte à execução de código sem provisionar ou gerenciar 
servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, 
desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo.

• Amazon S3: o Amazon S3 é uma interface de serviços da web que você pode usar para armazenar e 
recuperar qualquer quantidade de dados em qualquer lugar da web.

• Amazon SNS: o Amazon SNS é um serviço da Web que coordena e gerencia a entrega ou o envio de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da web e endereços de e-mail.

Código

• Um arquivo .zip do projeto está disponível como anexo.

Épicos
Defina o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. Para hospedar o arquivo .zip 
de código do Lambda, escolha 
ou crie um bucket do S3 com 
um nome exclusivo que não 
contenha barras iniciais. Um 
nome de bucket do S3 é 
globalmente exclusivo, e o 
namespace é compartilhado por 
todas as contas da AWS. Seu 
bucket do S3 precisa estar na 
mesma região da AWS do cluster 
do Amazon EMR que está sendo 
avaliado.

Arquiteto de nuvem
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Carregue o código do Lambda para o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código do Lambda 
para o bucket do S3.

Faça o upload do arquivo .zip 
do código Lambda fornecido na 
seção “Anexos” para o bucket 
do S3. O bucket do S3 deve 
estar na mesma região da que o 
cluster do Amazon EMR que está 
sendo avaliado.

Arquiteto de nuvem

Implante o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo da AWS.

No CloudFormation console 
da AWS, na mesma região do 
seu bucket do S3, implante o 
CloudFormation modelo da 
AWS fornecido como anexo 
a esse padrão. No próximo 
épico, forneça os valores dos 
parâmetros. Para obter mais 
informações sobre a implantação 
de CloudFormation modelos 
da AWS, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

Arquiteto de nuvem

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Um nome para o bucket do S3. Insira o nome do bucket do 
S3 que você criou no primeiro 
bucket do S3 que você criou no 
primeiro bucket do S3.

Arquiteto de nuvem

Forneça a chave do Amazon S3. Forneça a localização do 
arquivo .zip de código Lambda 
em seu bucket do S3, sem barras 
iniciais (por exemplo,<directory>/
<file-name>.zip).

Arquiteto de nuvem

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Arquiteto de nuvem

Defina o nível de log. Defina o nível de registro e 
a frequência da sua função 
Lambda. “Informações” designa 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso do 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
aplicativo. “Erro” designa eventos 
de erro que ainda podem permitir 
que o aplicativo continue em 
execução. “Aviso” designa 
situações potencialmente 
prejudiciais.

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com êxito, ele envia uma 
mensagem de e-mail de inscrição 
para o endereço de e-mail 
fornecido. Você deve confirmar 
esta assinatura de e-mail para 
receber notificações de violação.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
AWS Lambda

Registro do Amazon EMR

Implantação de CloudFormation modelos da AWS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Gere dados de teste usando um trabalho do AWS 
Glue e Python

Criado por Moinul Al-Mamun

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; Nativo 
na nuvem; Data lakes; 
Desenvolvimento e teste de 
software; Sem servidor; Big data

Serviços da AWS: AWS Glue; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão mostra como gerar de forma rápida e fácil milhões de arquivos de amostra simultaneamente 
criando um trabalho do AWS Glue escrito em Python. Os arquivos de amostra são armazenados em 
um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A capacidade de gerar rapidamente um 
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grande número de arquivos de amostra é importante para testar ou avaliar serviços na nuvem da AWS. 
Por exemplo, você pode testar o desempenho das DataBrew tarefas do AWS Glue Studio ou do AWS Glue 
realizando análises de dados em milhões de arquivos pequenos em um prefixo do Amazon S3.

Embora você possa usar outros serviços da AWS para gerar conjuntos de dados de amostra, 
recomendamos que você use o AWS Glue. Você não precisa gerenciar nenhuma infraestrutura porque 
o AWS Glue é um serviço de processamento de dados sem servidor. Você pode simplesmente trazer 
seu código e executá-lo em um cluster do AWS Glue. Além disso, o AWS Glue provisiona, configura e 
dimensiona os recursos necessários para executar seus trabalhos. Você paga apenas pelos recursos que 
o trabalho usa durante a execução.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Interface de linhas de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada para funcionar com a conta 

da AWS.

Versões do produto

• Python 3.9
• AWS CLI versão 2

Limitações

O número máximo de trabalho do AWS Glue por gatilho é 50. Para obter mais informações, consulte
Endpoints e cotas do AWS Glue.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de arquitetura centrada em uma tarefa do AWS Glue que grava 
sua saída (ou seja, arquivos de amostra) em um bucket do S3.

O diagrama inclui o seguinte fluxo de trabalho:

1. Você usa a AWS CLI, o Console de gerenciamento da AWS ou uma API para iniciar o trabalho do AWS 
Glue. A CLI ou API da AWS permite automatizar a paralelização da tarefa invocada e reduzir o tempo 
de execução para gerar arquivos de amostra.

2. O trabalho do AWS Glue gera conteúdo de arquivo aleatoriamente, converte o conteúdo em formato 
CSV e, em seguida, armazena o conteúdo como um objeto Amazon S3 sob um prefixo comum. Cada 
arquivo tem menos de um kilobyte. O trabalho do AWS Glue aceita dois parâmetros de trabalho 
definidos pelo usuário:START_RANGEEND_RANGE e. Você pode usar esses parâmetros para definir 
nomes de arquivos e o número de arquivos gerados no Amazon S3 por cada trabalho executado. Você 
pode executar várias instâncias desse trabalho em parallel (por exemplo, 100 instâncias).

Ferramentas
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
• A Interface de linhas de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda 

você a interagir com os serviços da AWS por meio de comandos em seu shell de linha de comando.
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• O AWS Glue é um serviço totalmente gerenciado de extração, transformação e carregamento (ETL). Ele 
ajuda você a categorizar, limpar, enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos 
de dados e fluxos de dados.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e está autorizado a usá-los.

Práticas recomendadas
Considere as seguintes melhores práticas do AWS Glue ao implementar esse padrão:

• Use o tipo certo de funcionário do AWS Glue para reduzir custos.  Recomendamos que você 
compreenda as diferentes propriedades dos tipos de trabalhadores e, em seguida, escolha o tipo de 
trabalhador certo para sua carga de trabalho com base nos requisitos de CPU e memória. Para esse 
padrão, recomendamos que você use uma tarefa de shell do Python como seu tipo de trabalho para 
minimizar a DPU e reduzir os custos. Para obter mais informações, consulte Adicionar trabalho ao AWS 
Glue, no Guia do desenvolvedor do AWS Glue.

• Use o limite certo de simultaneidade para escalar seu trabalho.  Recomendamos que você baseie 
a simultaneidade máxima de seu trabalho do AWS Glue em sua exigência de tempo e no número 
necessário de arquivos.

• Comece a gerar um pequeno número de arquivos primeiro.  Para reduzir custos e economizar tempo ao 
criar suas tarefas do AWS Glue, comece com um pequeno número de arquivos (como 1.000). Isso pode 
facilitar a solução de problemas. Se a geração de um pequeno número de arquivos for bem-sucedida, 
você poderá escalar para um número maior de arquivos.

• Execute localmente primeiro.  Para reduzir custos e economizar tempo ao criar suas tarefas do AWS 
Glue, inicie o desenvolvimento localmente e teste seu código. Para obter instruções sobre como 
configurar um contêiner Docker que pode ajudá-lo a escrever trabalhos de extração, transformação 
e carregamento (ETL) do AWS Glue em um shell e em um ambiente de desenvolvimento integrado 
(IDE), consulte Desenvolvendo trabalhos de ETL do AWS Glue localmente usando uma publicação de 
contêiner no blog de big data da AWS.

Para obter mais práticas recomendadas do AWS Glue, consulte Melhores práticas na documentação do 
AWS Glue.

Epopeias
Crie um bucket do S3 de destino e uma função do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3 para 
armazenar os arquivos.

Crie um bucket do S3 e um
prefixo dentro dele.

Observações: Esse padrão 
usa as3://{your-s3-
bucket-name}/small-
files/ localização para fins de 
demonstração.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie e configure um perfil do IAM. Você deve criar uma função do 
IAM que seu trabalho do AWS 
Glue possa usar para gravar em 
seu bucket do S3.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. Crie uma função do 

IAM (por exemplo, 
chamada"AWSGlueServiceRole-
smallfiles").

2. Escolha o AWS Glue como a 
entidade confiável da política.

3. Anexe uma política 
gerenciada pela AWS
chamada"AWSGlueServiceRole"
para a função.

4. Crie uma política em linha 
ou uma política gerenciada 
pelo cliente chamada"s3-
small-file-access" com 
base na configuração a seguir.
"{bucket}"Substitua pelo 
nome do seu bucket.

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:GetObject", 
                
 "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::{bucket}/
small-files/input/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

5. Associe a"s3-small-file-
access" política ao seu perfil.

Crie e configure uma tarefa do AWS Glue para lidar com execuções simultâneas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um trabalho do AWS Glue. Você deve criar uma tarefa 
do AWS Glue que gere seu 
conteúdo e o armazene em um 
bucket do S3.

Crie uma tarefa do AWS Glue e, 
em seguida, configure sua tarefa 
concluindo as seguintes etapas:

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. Faça login no Console de 

Gerenciamento da AWS e 
abra o console do AWS Glue.

2. No painel de navegação, em
Integração de dados e ETL, 
escolha Trabalhos.

3. Na seção Criar trabalho, 
escolha o editor de scripts 
Python Shell.

4. Na seção Opções, selecione
Criar um novo script com 
código padronizado e escolha
Criar.

5. Escolha Detalhes do Job.
6. Em Nome, insira

create_small_files.
7. Em IAM Role, selecione a 

função do IAM que você criou 
anteriormente.

8. Na seção Este trabalho é 
executado, escolha Um novo 
script de sua autoria.

9. Expanda Propriedades 
avançadas.

10.Em Concorrência máxima, 
insira 100 para fins de 
demonstração. Observações:
A simultaneidade máxima 
define quantas instâncias do 
trabalho você pode executar 
em parallel.

11.Escolha Save (Salvar).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualizar o código do trabalho. 1. Abra o console do AWS Glue.
2. No painel de navegação, 

escolha Jobs (Tarefas).
3. Na seção Seus trabalhos, 

escolha o trabalho que você 
criou anteriormente.

4. Escolha a guia Script e, 
em seguida, atualize o 
script com base no código a 
seguir. Atualize astext_str
variáveisBUCKET_NAMEPREFIX, 
e com seus valores.

from awsglue.utils import 
 getResolvedOptions
import sys
import boto3
from random import 
 randrange 
  
# Two arguments  
args = 
 getResolvedOptions(sys.argv, 
 ['START_RANGE', 
 'END_RANGE']) 
  
START_RANGE = 
 int(args['START_RANGE'])
END_RANGE = 
 int(args['END_RANGE']) 
  
BUCKET_NAME = 
 '{BUCKET_NAME}'
PREFIX = 'small-files/
input/'
s3 = boto3.resource('s3')
for x in 
 range(START_RANGE, 
 END_RANGE): 
    # generate file name 
    file_name = 
 f"input_{x}.txt" 
    # generate text 
    text_str = 
 str(randrange(100000))+","+str(randrange(100000))+", 
 " + 
 str(randrange(10000000)) 
 + "," + 
 str(randrange(10000)) 
    # write in s3
s3.Object(BUCKET_NAME, 
 PREFIX + 
 file_name).put(Body=text_str)

5. Escolha Save (Salvar).

Desenvolvedor de aplicativos
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Execute a tarefa do AWS Glue a partir da linha de comando ou do console

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o trabalho do AWS Glue 
na linha de comando.

Para executar seu trabalho do 
AWS Glue a partir da AWS CLI, 
execute o seguinte comando 
usando seus valores:

cmd:~$ aws glue start-
job-run --job-name 
 create_small_files 
 --arguments '{"--
START_RANGE":"0","--
END_RANGE":"1000000"}'
cmd:~$ aws glue start-
job-run --job-name 
 create_small_files 
 --arguments '{"--
START_RANGE":"1000000","--
END_RANGE":"2000000"}'

Observações: Para obter 
instruções sobre como executar 
a tarefa do AWS Glue a partir 
do AWS Management Console, 
consulte a história Executar a 
tarefa do AWS Glue na história 
do AWS Management Console
neste padrão.

Dica: Recomendamos usar a 
AWS CLI para executar tarefas 
do AWS Glue se você quiser 
executar várias execuções ao 
mesmo tempo com parâmetros 
diferentes, conforme mostrado no 
exemplo acima.

Para gerar todos os comandos 
da AWS CLI necessários para 
gerar um número definido de 
arquivos usando um determinado 
fator de paralelização, execute 
o seguinte código bash (usando 
seus valores):

# define parameters
NUMBER_OF_FILES=10000000;
PARALLELIZATION=50;  
  
# initialize
_SB=0; 
       
# generate commands
for i in $(seq 1 
 $PARALLELIZATION);  
do  

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
      echo aws glue 
 start-job-run --job-
name create_small_files 
 --arguments "'"'{"--
START_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/
PARALLELIZATION) * 
 (i-1) + _SB))'","--
END_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/
PARALLELIZATION) * 
 (i)))'"}'"'"; 
      _SB=1;  
done

Se você usar o script acima, 
considere o seguinte:

• O script simplifica a invocação 
e a geração de arquivos 
pequenos em grande escala.

• AtualizeNUMBER_OF_FILES
ePARALLELIZATION com 
seus valores.

• O script acima imprime uma 
lista de comandos que você 
deve executar. Copie esses 
comandos de saída e, em 
seguida, execute-os no seu 
terminal.

• Se você quiser executar os 
comandos diretamente de 
dentro do script, remova 
aecho instrução na linha 11.

Nota: Para ver um exemplo da 
saída do script acima, consulte
Saída do script Shell na seção
Informações adicionais desse 
padrão.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o trabalho do AWS Glue 
no Console de Gerenciamento da 
AWS.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do AWS Glue.

2. No painel de navegação, em
Integração de dados e ETL, 
escolha Trabalhos.

3. Na seção Suas vagas, escolha 
sua vaga.

4. Na seção Parâmetros 
(opcional), atualize seus 
parâmetros.

5. Escolha Ação e, em seguida, 
escolha Executar tarefa.

6. Repita as etapas de 3 a 5 
quantas vezes precisar. Por 
exemplo, para criar 10 milhões 
de arquivos, repita esse 
processo 10 vezes.

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique o status do seu trabalho 
do AWS Glue.

1. Abra o console do AWS Glue.
2. No painel de navegação, 

escolha Jobs (Tarefas).
3. Na seção Seus trabalhos, 

escolha o trabalho que você 
criou anteriormente (ou 
seja,create_small_files).

4. Para obter informações sobre 
o progresso e a geração de 
seus arquivos, consulte a
ID da execução, o status da 
execução e outras colunas.

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
Referências

• Registro de dados abertos na AWS
• Conjuntos de dados para análise
• Dados abertos na AWS
• Adicionar trabalhos no AWS Glue
• Começando a usar o AWS Glue

Guias e padrões

• Melhores práticas do AWS Glue
• Aplicativos de teste de carga
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Informações adicionais
Teste de benchmarking

Esse padrão foi usado para gerar 10 milhões de arquivos usando diferentes parâmetros de paralelização 
como parte de um teste de benchmarking. A tabela a seguir mostra o resultado do teste:

Paralelização Número de arquivos 
gerados pela execução 
de um trabalho

Duração do Job Speed (Velocidade)

10 1.000.000 6 horas, 40 minutos Muito l

50 200.000 80 minutos Moderada

100 100.000 40 minutos Rápido

Se quiser agilizar o processo, você pode configurar mais execuções simultâneas na configuração do 
trabalho. Você pode ajustar facilmente a configuração do trabalho com base em seus requisitos, mas 
lembre-se de que há um limite de cota de serviço do AWS Glue. Para obter mais informações, consulte
Endpoints e cotas do AWS Glue.

Saída do script Shell

O exemplo a seguir mostra a saída do script de shell da tarefa Executar o AWS Glue a partir da história da 
linha de comando nesse padrão.

user@MUC-1234567890 MINGW64 ~ 
  $ # define parameters 
  NUMBER_OF_FILES=10000000; 
  PARALLELIZATION=50; 
  # initialize 
  _SB=0; 
    
  # generate commands 
  for i in $(seq 1 $PARALLELIZATION); 
   do 
         echo aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments 
 "'"'{"--START_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/PARALLELIZATION)  (i-1) + SB))'","--
ENDRANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/PARALLELIZATION)  (i)))'"}'"'"; 
         _SB=1; 
   done 
    
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"0","--END_RANGE":"200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"200001","--END_RANGE":"400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"400001","--END_RANGE":"600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"600001","--END_RANGE":"800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"800001","--END_RANGE":"1000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1000001","--END_RANGE":"1200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1200001","--END_RANGE":"1400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1400001","--END_RANGE":"1600000"}' 
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  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1600001","--END_RANGE":"1800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1800001","--END_RANGE":"2000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2000001","--END_RANGE":"2200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2200001","--END_RANGE":"2400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2400001","--END_RANGE":"2600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2600001","--END_RANGE":"2800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2800001","--END_RANGE":"3000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3000001","--END_RANGE":"3200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3200001","--END_RANGE":"3400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3400001","--END_RANGE":"3600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3600001","--END_RANGE":"3800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3800001","--END_RANGE":"4000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4000001","--END_RANGE":"4200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4200001","--END_RANGE":"4400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4400001","--END_RANGE":"4600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4600001","--END_RANGE":"4800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4800001","--END_RANGE":"5000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5000001","--END_RANGE":"5200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5200001","--END_RANGE":"5400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5400001","--END_RANGE":"5600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5600001","--END_RANGE":"5800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5800001","--END_RANGE":"6000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6000001","--END_RANGE":"6200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6200001","--END_RANGE":"6400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6400001","--END_RANGE":"6600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6600001","--END_RANGE":"6800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6800001","--END_RANGE":"7000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7000001","--END_RANGE":"7200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7200001","--END_RANGE":"7400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7400001","--END_RANGE":"7600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7600001","--END_RANGE":"7800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7800001","--END_RANGE":"8000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8000001","--END_RANGE":"8200000"}' 
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  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8200001","--END_RANGE":"8400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8400001","--END_RANGE":"8600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8600001","--END_RANGE":"8800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8800001","--END_RANGE":"9000000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9000001","--END_RANGE":"9200000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9200001","--END_RANGE":"9400000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9400001","--END_RANGE":"9600000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9600001","--END_RANGE":"9800000"}' 
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9800001","--END_RANGE":"10000000"}' 
   
  user@MUC-1234567890 MINGW64 ~

PERGUNTAS FREQUENTES

Quantas execuções simultâneas ou trabalhos parallel devo usar?

O número de execuções simultâneas e trabalhos parallel depende da sua necessidade de tempo e do 
número desejado de arquivos de teste. Recomendamos que você verifique o tamanho dos arquivos que 
você está criando. Primeiro, verifique quanto tempo um trabalho do AWS Glue leva para gerar o número 
desejado de arquivos. Em seguida, use o número certo de corridas simultâneas para atingir suas metas. 
Por exemplo, se você presumir que 100.000 arquivos levam 40 minutos para concluir a execução, mas 
seu tempo alvo é de 30 minutos, você deve aumentar a configuração de simultaneidade para sua tarefa do 
AWS Glue.

Que tipo de conteúdo posso criar usando esse padrão?

Você pode criar qualquer tipo de conteúdo, como arquivos de texto com diferentes delimitadores (por 
exemplo, PIPE, JSON ou CSV). Esse padrão usa o Boto3 para gravar em um arquivo e depois salva o 
arquivo em um bucket do S3.

De que nível de permissão do IAM eu preciso no bucket do S3?

É necessário ter uma política baseada em identidade que permita oWrite acesso a objetos em seu bucket 
do S3. Para obter mais informações, consulte Amazon S3: Permite o acesso de leitura e gravação a 
objetos em um bucket do S3 na documentação do Amazon S3.

Inicie um trabalho do Spark em um cluster EMR 
transitório usando uma função Lambda

Criado por Adnan Alvee (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análises Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon 
EMR; AWS Identity and Access 
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Management; AWS Lambda; 
Amazon VPC

Resumo
Esse padrão usa a ação da RunJobFlow API do Amazon EMR para iniciar um cluster transitório para 
executar um trabalho do Spark a partir de uma função do Lambda. Um cluster EMR transitório foi projetado 
para ser encerrado assim que o trabalho for concluído ou se ocorrer algum erro. Um cluster transitório 
proporciona economia de custos porque é executado somente durante o período de computação e fornece 
escalabilidade e flexibilidade em um ambiente de nuvem.

O cluster temporário do EMR é lançado usando a API Boto3 e a linguagem de programação Python em 
uma função Lambda. A função Lambda, escrita em Python, fornece a flexibilidade adicional de iniciar o 
cluster quando necessário.

Para demonstrar uma amostra de computação e saída em lote, esse padrão iniciará uma tarefa do Spark 
em um cluster de EMR a partir de uma função Lambda e executará uma computação em lote com base 
nos dados de vendas de exemplo de uma empresa fictícia. O resultado do trabalho do Spark será um 
arquivo de valores separados por vírgula (CSV) no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O 
arquivo de dados de entrada, o arquivo .jar do Spark, um trecho de código e um CloudFormation modelo 
da AWS para uma nuvem privada virtual (VPC) e as funções do AWS Identity and Access Management 
(IAM) para executar a computação são fornecidos como um anexo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS

Limitações

• Somente uma tarefa do Spark pode ser iniciada a partir do código por vez. 

Versões do produto

• Testado no EMR 5.0.0+

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon EMR 
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Apache Spark

Arquitetura alvo

Automação e escala

Para automatizar a computação em lote do Spark-EMR, é possível usar uma das opções a seguir.
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• Implemente uma regra de CloudWatch eventos da Amazon que possa iniciar a função Lambda em um 
cronograma cron. Para obter mais informações, consulte Tutorial: Agende funções do AWS Lambda 
usando CloudWatch eventos.

• Configure as notificações de eventos do Amazon S3 para iniciar a função Lambda na chegada do 
arquivo.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon EMR — O Amazon EMR é a plataforma de big data em nuvem líder do setor para processar 
grandes quantidades de dados usando ferramentas de código aberto, como Apache Spark, Apache 
Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache Hudi e Presto.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que permite que você execute código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga 
apenas pelo tempo de computação consumido; não haverá cobranças quando o código não estiver em 
execução. Com o Lambda, você pode executar código para praticamente qualquer tipo de aplicação 
ou serviço de back-end sem precisar de administração. O AWS Lambda executa seu código em uma 
infraestrutura de computação de alta disponibilidade e gerencia todos os recursos computacionais, 
inclusive a manutenção do servidor e do sistema operacional, o provisionamento e a escalabilidade 
automática da capacidade e o monitoramento e o registro em log do código.

• Amazon S3 — O Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) fornece armazenamento para a 
Internet. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web.

Código

"""
Copy paste the following code in your Lambda function. Make sure to change the following 
 key parameters for the API as per your account

-Name (Name of Spark cluster)
-LogUri (S3 bucket to store EMR logs)
-Ec2SubnetId (The subnet to launch the cluster into)
-JobFlowRole (Service role for EC2)
-ServiceRole (Service role for Amazon EMR)

The following parameters are additional parameters for the Spark job itself. Change the 
 bucket name and prefix for the Spark job (located at the bottom).

-s3://your-bucket-name/prefix/lambda-emr/SparkProfitCalc.jar (Spark jar file)
-s3://your-bucket-name/prefix/fake_sales_data.csv (Input data file in S3)
-s3://your-bucket-name/prefix/outputs/report_1/ (Output location in S3)
"""
import json
import boto3

client = boto3.client('emr')

def lambda_handler(event, context): 
    
    response = client.run_job_flow( 
        Name= 'spark_job_cluster', 
        LogUri= 's3://your-bucket-name/prefix/logs', 
        ReleaseLabel= 'emr-6.0.0', 
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        Instances={ 
            'MasterInstanceType': 'm5.xlarge', 
            'SlaveInstanceType': 'm5.large', 
            'InstanceCount': 1, 
            'KeepJobFlowAliveWhenNoSteps': False, 
            'TerminationProtected': False, 
            'Ec2SubnetId': 'subnet-XXXXXXXXXXXXXX' 
        }, 
        Applications = [ {'Name': 'Spark'} ], 
        Configurations = [ 
            { 'Classification': 'spark-hive-site', 
              'Properties': { 
                  'hive.metastore.client.factory.class': 
 'com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory'} 
            } 
        ], 
        VisibleToAllUsers=True, 
        JobFlowRole = 'EMRLambda-EMREC2InstanceProfile-XXXXXXXXX', 
        ServiceRole = 'EMRLambda-EMRRole-XXXXXXXXX', 
        Steps=[ 
            { 
                'Name': 'flow-log-analysis', 
                'ActionOnFailure': 'TERMINATE_CLUSTER', 
                'HadoopJarStep': { 
                        'Jar': 'command-runner.jar', 
                        'Args': [ 
                            'spark-submit', 
                            '--deploy-mode', 'cluster', 
                            '--executor-memory', '6G', 
                            '--num-executors', '1', 
                            '--executor-cores', '2', 
                            '--class', 'com.aws.emr.ProfitCalc', 
                            's3://your-bucket-name/prefix/lambda-emr/SparkProfitCalc.jar', 
                            's3://your-bucket-name/prefix/fake_sales_data.csv', 
                            's3://your-bucket-name/prefix/outputs/report_1/' 
                        ] 
                } 
            } 
        ] 
    )

Epopeias
Crie as funções do IAM do EMR e do Lambda e a VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie as funções do IAM e a VPC. Se já tiver funções do Lambda 
e do Amazon EMR IAM e uma 
VPC, você pode ignorar essa 
etapa. Para executar o código, 
tanto o cluster do EMR quanto 
a função Lambda exigem 
funções do IAM. O cluster do 
EMR também exige uma VPC 
com uma sub-rede pública ou 
uma sub-rede privada com 
um gateway NAT. Para criar 
automaticamente todas as 
funções do IAM e uma VPC, 
implante o CloudFormation 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modelo da AWS anexado como 
está, ou você pode criar as 
funções e a VPC manualmente, 
conforme especificado na seção
Informações adicionais.

Observe as chaves 
CloudFormation de saída do 
modelo da AWS.

Depois que o CloudFormation 
modelo for implantado com 
êxito, navegue até a guia
Saídas no CloudFormation 
console da AWS. Observe 
as quatro teclas de 
saída:LambdaExecutionRoleServiceRoleJobFlowRole,,Ec2SubnetId
e. Você usará os valores dessas 
chaves ao criar a função do 
Lambda.

Arquiteto de nuvem

Criar o bucket do S3 e fazer upload do arquivo .jar do Spark

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

No console do Amazon S3, crie o 
bucket do S3.

Criar um bucket do S3 ou usar 
um bucket existente.

AWS geral

Faça o upload do arquivo .jar do 
Spark.

Carregue o arquivo .jar do Spark 
para o bucket do S3.

AWS geral

Criar a função do Lambda para iniciar o cluster do EMR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do Lambda. No console do Lambda, crie uma 
função Lambda do Python 3.8+ 
com uma função de execução. A 
política da função de execução 
deve permitir que o Lambda 
inicie um cluster do EMR. (Veja o 
CloudFormation modelo da AWS 
em anexo.)

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Copie e cole o código. Substitua o código 
nolambda_function.py
arquivo pelo código da seção 
“Ferramentas” desse padrão.

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Altere os parâmetros no código. Siga os comentários no código 
para alterar os valores de 
parâmetro para corresponder à 
sua conta da AWS.

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Inicie a função para iniciar o 
cluster.

Inicie a função para iniciar a 
criação de um cluster EMR 
transitório com o arquivo .jar do 

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Spark fornecido. Ele executará a 
tarefa do Spark e será encerrada 
automaticamente quando a tarefa 
for concluída.

Verifique o status do cluster do 
EMR.

Depois que o cluster do EMR é 
iniciado, ele aparece no console 
do EMR na guia Clusters. 
Qualquer erro ao iniciar o cluster 
ou executar o trabalho pode ser 
verificado adequadamente.

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Configurar e executar a demonstração de exemplo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do arquivo .jar do 
Spark.

Faça o download do arquivo .jar 
do Spark na seção Anexos e faça 
o upload para o bucket do S3.

Engenheiro de nuvem/dados

Faça o upload do conjunto de 
dados de entrada.

Carregue 
ofake_sales_data.csv
arquivo anexado ao bucket do 
S3.

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Cole o código Lambda e altere os 
parâmetros.

Copie o código da seção
Ferramentas e cole o 
código em uma função 
do Lambda, substituindo 
olambda_function.py arquivo 
de código. Altere os valores de 
parâmetro para corresponder à 
sua conta.

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Inicie a função e verifique a 
saída.

Depois que a função Lambda 
inicia o cluster com a tarefa 
fornecida do Spark, ela gera um 
arquivo CSV no bucket do S3.

Desenvolvedor de nuvem/Big 
Data

Recursos relacionados
• Edifício Spark
• Apache Spark e Amazon EMR
• Documentação run_job_flow do Boto3 Docs
• Informações e documentação do Apache Spark

Informações adicionais
Para iniciar o cluster do EMR em uma função Lambda, são necessárias funções de VPC e IAM. Você pode 
configurar as funções de VPC e IAM usando o CloudFormation modelo da AWS na seção Anexos desse 
padrão ou criá-las manualmente usando os links abaixo. 
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As seguintes funções do IAM são necessárias para executar o Lambda e o Amazon EMR. 

Função de execução do Lambda

A função de execução de uma função do Lambda lhe concede permissão para acessar serviços e recursos 
da AWS.

Função de serviço do Amazon EMR

A função Amazon EMR define as ações permitidas para o Amazon EMR ao provisionar recursos e realizar 
tarefas de nível de serviço que não são executadas no contexto de uma instância do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) em execução em um cluster. Por exemplo, a função de serviço é usada 
para provisionar instâncias do EC2 quando um cluster é executado.

Função de serviço para instâncias do EC2

O perfil de serviço para instâncias do cluster EC2 (também chamado de perfil de instância do EC2 para 
o Amazon EMR) é um tipo especial de serviço que é atribuído a cada instância do EC2 em um cluster 
do Amazon EMR quando a instância é executada. Os processos de aplicativos que são executados no 
ecossistema do Hadoop assumem essa função para que as permissões interajam com outros serviços da 
AWS.

Criação de VPC e sub-rede

Você pode criar uma VPC a partir do console da VPC. 

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre cargas de trabalho do Apache Cassandra 
para o Amazon Keyspaces usando o AWS Glue

Criado por Nikolai Kolesnikov (AWS), Karthiga Priya Chandran (AWS) e Samir Patel (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Cassandra Destino:  Amazon Keyspaces

Tipo R: Realocar Carga horária: Código aberto; 
todas as outras cargas de 
trabalho

Tecnologias: Análise; migração; 
sem servidor; Big data

Serviços da AWS: AWS Glue; 
Amazon Keyspaces

Resumo
Esse padrão mostra como migrar suas cargas de trabalho existentes do Apache Cassandra para o 
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) usando o AWS Glue. Você pode usar trabalhos extrair, 
transformar e carregar (ETL) no AWS Glue para minimizar o atraso da replicação da migração de cargas 
de trabalho em questão de minutos. Você também aprende a usar um bucket do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) para armazenar os dados necessários para a migração, incluindo arquivos do
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Pré-requisitos e limitações

Apache Parquet, arquivos de configuração e scripts. Esse padrão pressupõe que suas cargas de trabalho 
do Cassandra estejam hospedadas em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em 
uma rede privada virtual (VPC).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Cluster Cassandra com uma tabela de origem
• Tabela de destino no Amazon Keyspaces para replicar a carga de trabalho
• Bucket do S3 para armazenar arquivos intermediários do Parquet que contêm alterações de dados 

incrementais
• Bucket do S3 para armazenar scripts e arquivos de configuração do trabalho

Limitações

O AWS Glue requer algum tempo para provisionar unidades de processamento de dados (DPUs) para 
as cargas de trabalho do Cassandra. O atraso na replicação entre o cluster do Cassandra e o espaço de 
chaves e a tabela de destino no Amazon Keyspaces provavelmente durará apenas alguns minutos.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Apache Cassandra
• DataStax
• Scylad B

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Keyspaces

Arquitetura de migração

O diagrama a seguir mostra um exemplo de arquitetura em que um cluster do Cassandra é hospedado 
em instâncias do Amazon EC2 e distribuído em três zonas de disponibilidade. Os nós do Cassandra são 
hospedados em sub-redes privadas. Os trabalhos do AWS Glue ETL são hospedados na Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC).

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um trabalho do AWS Glue lê a configuração e os scripts do trabalho em um bucket do S3.
2. A tarefa do AWS Glue se conecta por meio da porta 9042 para ler dados do cluster Cassandra.
3. A tarefa do AWS Glue se conecta por meio da porta 9142 para gravar dados no Amazon Keyspaces.

Ferramentas
Serviços e ferramentas da AWS

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
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• O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado que ajuda você a categorizar, limpar, 
enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos de dados e fluxos de dados.

• O AWS Glue Studio é uma interface gráfica que facilita a criação, a execução e o monitoramento de 
trabalhos ETL no AWS Glue.

• O Amazon Keyspaces Console é um serviço de banco de dados escalável, de alta disponibilidade e 
gerenciado que é compatível com Apache Cassandra.

Código

O código desse padrão está disponível nos Exemplos e na migração do GitHub Amazon Keyspaces (para 
Apache Cassandra) para o Amazon Keyspaces a partir dos repositórios do Apache Cassandra.

Epopeias
Prepare o ambiente de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um espaço de teclas e uma 
tabela de destino.

Crie um keyspace e uma tabela
no Amazon Keyspaces.

Observações: Para obter mais 
informações sobre a capacidade 
de gravação, consulte Cálculos 
de unidades de gravação na 
seção Informações adicionais
desse padrão.

Você também pode criar um 
espaço de teclas usando a
Cassandra Query Language 
(CQL). Para obter mais 
informações, consulte Criar um 
espaço de teclas usando CQL
na seção Informações adicionais
desse padrão.

Observações: Depois de criar a 
tabela, considere mudar a tabela 
para o modo de capacidade sob 
demanda para evitar cobranças 
desnecessárias.

Para atualizar para o modo de 
taxa de transferência, execute o 
script a seguir:

ALTER TABLE 
 target_keyspace.target_table 
 WITH CUSTOM_PROPERTIES 
 = { 'capacity_mode':
{ 'throughput_mode':'PAY_PER_REQUEST'} }

Proprietário do aplicativo, 
administrador da AWS, DBA, 
desenvolvedor de aplicativos

Crie uma conexão de rede para o 
AWS Glue.

Para criar uma nova conexão do 
AWS Glue que conecte o cluster 
do Cassandra ao keyspace 

Administrador da AWS, 
engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e à tabela que você criou 
anteriormente, use o seguinte 
script:

aws glue create-connection 
 --connection-input '{  
 "Name":"conn-cassandra-
custom", 
 "Description":"Connection 
 to Cassandra cluster", 
 "ConnectionType":"NETWORK", 
 "ConnectionProperties":{ 
 "JDBC_ENFORCE_SSL": "false" 
 }, 
 "PhysicalConnectionRequirements":
{ 
 "SubnetId":"subnet-
ee1111d1EXAMPLE", 
 "SecurityGroupIdList":
["sg-0f0f0f000000f000fSAMPLE"], 
 "AvailabilityZone":"us-
east-1e"} 
 }' --region us-east-1 --
endpoint https://glue.us-
east-1.amazonaws.com

Configure o driver Cassandra 
para se conectar ao Cassandra.

Use o seguinte script de 
configuração:

Datastax-java-driver { 
  basic.request.consistency 
 = “LOCAL_QUORUM” 
  basic.contact-points = 
 [“127.0.0.1:9042”] 
   advanced.reconnect-on-
init = true 
   basic.load-balancing-
policy { 
        local-datacenter = 
 “datacenter1”
}
advanced.auth-provider = { 
       class = 
 PlainTextAuthProvider 
       username = “user-at-
sample” 
       password = 
 “S@MPLE=PASSWORD=”
}
}

Observações: O script anterior 
usa o conector Spark Cassandra. 
Para obter mais informações, 
consulte a GitHub migração 
para o Amazon Keyspaces do 
repositório Apache Cassandra.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o driver Cassandra 
para se conectar ao Amazon 
Keyspaces.

Use o seguinte script de 
configuração:

datastax-java-driver { 
  basic.request.consistency 
 = "LOCAL_QUORUM" 
  basic.contact-points 
 = ["cassandra.us-
east-1.amazonaws.com:9142"] 
   advanced.reconnect-on-
init = true 
   basic.load-balancing-
policy { 
        local-datacenter = 
 "us-east-1" 
    } 
    advanced.auth-provider = 
 { 
       class = 
 PlainTextAuthProvider 
       username = "user-at-
sample" 
       password = 
 "S@MPLE=PASSWORD=" 
    } 
    advanced.throttler = { 
       class = 
 RateLimitingRequestThrottler 
       max-requests-per-
second = 1000 
       max-queue-size = 
 50000 
       drain-interval = 1 
 millisecond 
    } 
    advanced.ssl-engine-
factory { 
      class = 
 DefaultSslEngineFactory 
      hostname-validation = 
 false 
    } 
    
 advanced.connection.pool.local.size 
 = 1
}

Observações: O script anterior 
usa o conector Spark Cassandra. 
Para obter mais informações, 
consulte a GitHub migração 
para o Amazon Keyspaces do 
repositório Apache Cassandra.

Ao usar o script, considere o 
seguinte:

• RateLimitingRequestThrottlergarante 
que a solicitação não exceda 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a capacidade configurada no 
Amazon Keyspaces.

• O G1.X DPU cria um executor 
por trabalhador.

• ORateLimitingRequestThrottler
no exemplo anterior é definido 
como 1000 solicitações 
por segundo. Com essa 
configuração e o G.1X DPU, 
você pode obter 1.000 
solicitações por funcionário do 
AWS Glue.

• Ajuste omax-requests-per-
second valor para se adequar 
à sua carga de trabalho.

• Aumente o número de 
trabalhadores para transformar 
a produtividade em uma mesa.

Crie um bucket do S3 para 
armazenar artefatos do trabalho.

O trabalho de ETL do AWS Glue 
deve acessar as dependências 
do jar, a configuração do driver e 
o script Scala.

Para criar um bucket do S3, 
execute o seguinte comando:

MIGRATION_BUCKET=aws-
migration-$(dbus-
uuidgen) aws s3 mb s3://
$MIGRATION_BUCKET

Observações: Você pode usar 
o mesmo bucket do S3 para 
armazenar backups.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue os artefatos do trabalho 
para o bucket do S3.

Para fazer o upload dos artefatos 
exigidos pela tarefa do AWS 
Glue para o bucket do S3, 
execute os seguintes comandos:

curl -L -O https://
repo1.maven.org/maven2/
com/datastax/spark/spark-
cassandra-connector-
assembly_2.12/3.2.0/
spark-cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key jars/spark-
cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar 
 --body spark-
cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key conf/
KeyspaacesConnector.conf --
body KeyspacesConnector.conf
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key conf/
CassandraConnector.conf --
body CassandraConnector.conf
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key scripts/
CassandraToS3.scala --body 
 CassandraToS3.scala
aws s3api put-object --
bucket $MIGRATION_BUCKET 
 --key scripts/
S3toKeyspaces.scala --body 
 S3toKeyspaces.scala

Os artefatos incluem o seguinte:

• spark-cassandra-
connectorpermite leituras do 
Amazon Keyspaces

• CassandraConnector.confeKeyspacesConnector.conf
contêm a configuração do 
driver Cassandra necessária 
para acessar o Cassandra e o 
Amazon Keyspaces

• CassandraToS3.scalaeS3toKeyspaces.scala
os scripts contêm o código de 
migração

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM para o 
trabalho do AWS Glue.

Para criar uma nova 
função de serviço da AWS 
nomeada'GlueKeyspacesMigration'
com o AWS Glue como uma 
entidade confiável, execute o 
seguinte comando:

sed 's/amazon-
keyspaces-migration-
bucket/'$MIGRATION_BUCKET'/
g' permissions-policy-
template.json > permissions-
policy.json

Observações: Opermissions-
policy-template.json
arquivo inclui umpermissions-
policy.json arquivo de 
amostra para executar a tarefa 
do AWS Glue que fornece 
acesso de leitura ao bucket do 
S3. O bucket do S3 contém o 
arquivospark-cassandra-
connector jar, arquivos de 
configuração para Amazon 
Keyspaces e Cassandra e 
acesso de leitura/gravação ao 
bucket do S3 que contém os 
dados intermediários.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um trabalho de ETL para ler 
dados do Cassandra.

Para criar uma tarefa de ETL no 
AWS Glue que use os seguintes 
parâmetros, use o console 
do AWS Glue ou execute os 
seguintes comandos:

aws glue create-job \ 
    --name "CassandraToS3" \ 
    --role 
 "GlueKeyspacesMigration" \ 
    --description "Offload 
 data from the Cassandra to 
 S3" \ 
    --glue-version "3.0" \ 
    --number-of-workers 2 \ 
    --worker-type "G.1X" \ 
    --connections "conn-
cassandra-custom" \ 
    --command 
 "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://
$MIGRATION_BUCKET/scripts/
CassandraToS3.scala" \ 
    --max-retries 0 \ 
    --default-arguments '{ 
        "--job-
language":"scala", 
        "--
KEYSPACE_NAME":"source_keyspace", 
        "--
TABLE_NAME":"source_table", 
        "--
S3_URI_FULL_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/full-
dataset/", 
        "--
S3_URI_CURRENT_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/
current/", 
        "--
S3_URI_NEW_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/new/", 
        "--extra-
jars":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/jars/
spark-cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar", 
        "--extra-
files":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/conf/
CassandraConnector.conf", 
        "--
conf":"spark.cassandra.connection.config.profile.path=CassandraConnector.conf", 
        "--class":"GlueApp" 
    }'
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um trabalho de ETL para 
escrever de forma incremental no 
Amazon Keyspaces.

Para criar uma tarefa de ETL no 
AWS Glue que use os seguintes 
parâmetros, use o console 
do AWS Glue ou execute os 
seguintes comandos:

aws glue create-job \ 
    --name "S3toKeyspaces" \ 
    --role 
 "GlueKeyspacesMigration" \ 
    --description "Push data 
 to Amazon Keyspaces" \ 
    --glue-version "3.0" \ 
    --number-of-workers 2 \ 
    --worker-type "G.1X" \ 
    --command 
 "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://
amazon-keyspaces-backups/
scripts/S3toKeyspaces.scala" 
 \ 
    --default-arguments '{ 
        "--job-
language":"scala", 
        "--
KEYSPACE_NAME":"target_keyspace", 
        "--
TABLE_NAME":"target_table", 
        "--
S3_URI_FULL_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/full-
dataset/", 
        "--
S3_URI_CURRENT_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/
current/", 
        "--
S3_URI_NEW_CHANGE":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/
incremental-dataset/new/", 
        "--extra-
jars":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/jars/
spark-cassandra-connector-
assembly_2.12-3.2.0.jar", 
        "--extra-
files":"s3://
$MIGRATION_BUCKET/conf/
KeyspacesConnector.conf", 
        "--
conf":"spark.cassandra.connection.config.profile.path=KeyspacesConnector.conf", 
        "--class":"GlueApp" 
    }'

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Agende o trabalho. Configure um 
EventBridgeevento 
da Amazon para ser 
iniciados3ToKeyspaces quando 
ocassandraToS3 trabalho for 
bem-sucedido.

Você também pode 
configurarcassandraToS3
para ser executado de acordo 
com uma programação. O 
exemplo a seguir cria uma 
programaçãocassandraToS3
para ser executada a cada 15 
minutos:

{"Name": 
 "your_schedule","Description": 
 "Cassandra to 
 S3","Schedule": 
 "cron(15 * * * ? 
 *)","Actions": [{"JobName": 
 "cassandraToS3"}]}
aws glue create-trigger 
 --type SCHEDULED --
cli-input-json file://
your_job_schedule.json

AWS DevOps

Crie os trabalhos do AWS Glue para migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tarefa do AWS Glue 
para exportar a carga de trabalho 
do Cassandra para o S3 no 
formato Parquet.

Crie uma tarefa do 
AWS Glue com base 
noCassandraToS3.scala
exemplo do GitHub amazon-
keyspaces-examplesrepositório. 
O exemplo é lido de Cassandra e 
grava a tabela no bucket do S3.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
engenheiro de migração

Crie uma tarefa do AWS Glue 
para importar a carga de trabalho 
incremental para o Amazon 
Keyspaces.

Crie uma tarefa do 
AWS Glue com base 
noS3toKeyspaces.scala
exemplo do GitHub amazon-
keyspaces-examplesrepositório.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
engenheiro de migração

Informações adicionais
Considerações sobre migração

Você pode usar o AWS Glue para migrar sua carga de trabalho do Cassandra para o Amazon Keyspaces, 
mantendo seus bancos de dados de origem do Cassandra completamente funcionais durante o processo 
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Migre o Oracle Business Intelligence 

12C para a nuvem da AWS

de migração. Após a conclusão da replicação, você pode optar por transferir seus aplicativos para o 
Amazon Keyspaces com um atraso mínimo de replicação (menos de minutos) entre o cluster Cassandra 
e o Amazon Keyspaces. Para manter a consistência dos dados, você também pode usar um pipeline 
semelhante para replicar os dados de volta para o cluster Cassandra a partir do Amazon Keyspaces.

Escreva cálculos de unidades

Como exemplo, considere que você pretende escrever 500.000.000 com o tamanho da linha de 1 KiB 
durante uma hora. O número total de unidades de gravação (WCUs) do Amazon Keyspaces que você 
precisa é baseado neste cálculo:

(number of rows/60 mins 60s) 1 WCU per row = (500,000,000/(60*60s) * 1 WCU) = 
69,444 WCUs required

69.444 WCUs por segundo é a taxa de 1 hora, mas você pode adicionar um pouco de amortecimento para 
despesas gerais.  Por exemplo,69,444 * 1.10 = 76,388 WCUs tem 10% de sobrecarga.

Crie um keyspace usando CQL

Para criar um espaço de teclas usando o CQL, execute os seguintes comandos:

CREATE KEYSPACE target_keyspace WITH replication = {'class': 'SingleRegionStrategy'}
CREATE TABLE target_keyspace.target_table ( userid uuid, level text, gameid int, 
 description text, nickname text, zip text, email text, updatetime text, PRIMARY 
 KEY (userid, level, gameid) ) WITH default_time_to_live = 0 AND CUSTOM_PROPERTIES 
 = {'capacity_mode':{ 'throughput_mode':'PROVISIONED', 'write_capacity_units':76388, 
 'read_capacity_units':3612 }} AND CLUSTERING ORDER BY (level ASC, gameid ASC)

Migre o Oracle Business Intelligence 12c para a 
nuvem da AWS a partir de servidores locais

Criado por Lane showunmi (AWS) e Patrick Huang (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Infraestrutura Destino:  Amazon EC2, Amazon 
RDS, Amazon ALB, Amazon EFS

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Análise; Bancos de 
Dados

Serviços da AWS: Amazon EBS; 
Amazon EC2; Amazon EFS; 
AWS CloudFormation; Elastic 
Load Balancing (ELB); AWS 
Certificate Manager (ACM)

Resumo
Esse padrão mostra como migrar o Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12c de servidores 
locais para a nuvem da AWS usando a AWS CloudFormation. Ele também descreve como você pode 
usar outros serviços da AWS para implementar componentes do Oracle BI 12c que oferecem alta 
disponibilidade, segurança, flexibilidade e a capacidade de escalar dinamicamente.
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Pré-requisitos e limitações

Para obter uma lista das melhores práticas relacionadas à migração do Oracle BI 12c para a Nuvem AWS, 
consulte a seção Informações adicionais desse padrão.

Observações: É uma prática recomendada executar várias migrações de teste antes de transferir seus 
dados existentes do Oracle BI 12c para a nuvem. Esses testes ajudam você a ajustar sua abordagem de 
migração, identificar e corrigir possíveis problemas e estimar os requisitos de tempo de inatividade com 
mais precisão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Conectividade de rede segura entre seus servidores locais e a AWS por meio dos serviços da AWS 

Virtual Private Network (AWS VPN) ou do AWS Direct Connect
• Licenças de software para seu sistema operacional Oracle, Oracle BI 12c, Oracle Database, Oracle 

WebLogic Server e Oracle HTTP Server

Limitações

Para obter informações sobre limites de tamanho de armazenamento, consulte a documentação do
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) da Oracle.

Versões do produto

• Oracle Business Intelligence Enterprise Edição 12c
• WebLogic Servidor Oracle 12c
• Oracle HTTP Server 12c
• Banco de Dados Oracle 12c (ou mais recente)
• Oracle Java SE 8

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de arquitetura para executar componentes do Oracle BI 12c na 
nuvem da AWS:

Esse diagrama mostra a seguinte arquitetura:

1. O Amazon Route 53 fornece configuração de serviço de nome de domínio (DNS).
2. O Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de rede para melhorar a escalabilidade e a 

disponibilidade dos componentes do Oracle BI 12c em várias zonas de disponibilidade.
3. Os grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling hospedam os servidores 

HTTP Oracle, o servidor Weblogic Admin e os servidores de BI gerenciados em várias zonas de 
disponibilidade.

4. O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para banco de dados Oracle armazena 
metadados do BI Server em várias zonas de disponibilidade.

5. O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) é montado em cada componente Oracle BI 12c para 
armazenamento compartilhado de arquivos.

Pilha de tecnologia
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Ferramentas

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
• Amazon RDS para Oracle
• AWS Certificate Manager (ACM)
• Elastic Load Balancing (ELB)
• Oracle BI 12c
• WebLogic Servidor Oracle 12c
• Oracle HTTP Server (OHS)

Ferramentas
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar os recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.
• O AWS Certificate Manager (ACM) ajuda você a criar, armazenar e renovar chaves e certificados SSL/

TLS X.509 públicos e privados que protegem seus sites e aplicativos da AWS.
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.
• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 

na Nuvem AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais precisar e aumentá-los ou reduzi-los 
rapidamente.

• O Auto Scaling do Amazon EC2 ajuda a manter a disponibilidade do aplicativo e permite adicionar ou 
remover automaticamente instâncias do Amazon EC2 de acordo com as condições definidas por você. 

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda você a criar e configurar sistemas de arquivos 
compartilhados na Nuvem AWS.

• O Elastic Load Balancing distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários destinos. Por 
exemplo, é possível distribuir o tráfego entre instâncias, contêineres e endereços IP do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) em uma ou mais zonas de disponibilidade.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

• O Oracle Data Pump ajuda você a mover dados e metadados de um banco de dados para outro em alta 
velocidade.

• O Oracle Fusion Middleware é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos e 
soluções de integração para gerenciamento de identidades, colaboração e relatórios de inteligência de 
negócios.

• GoldenGateA Oracle ajuda você a projetar, executar, orquestrar e monitorar suas soluções de replicação 
de dados e transmitir processamento de dados na Oracle Cloud Infrastructure.

• O Oracle WebLogic Scripting Tool (WLST) fornece uma interface de linha de comando que ajuda você a 
expandir horizontalmente seus WebLogic clusters.
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Épicos

Épicos
Avalie o ambiente de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reúna informações de inventário 
de software.

Identifique as versões e os 
níveis de patch de cada um dos 
componentes de software da sua 
pilha de tecnologia de origem, 
incluindo o seguinte:

• Sistema operacional Oracle
• Oracle Database
• Oracle BI 12c
• WebLogic Servidor Oracle
• Oracle HTTP Server
• Java

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI

Reúna informações de 
inventário de computação e 
armazenamento.

Em seu ambiente de origem, 
revise as métricas de utilização 
atuais e históricas para o 
seguinte:

• Uso da CPU
• Uso de memória
• Uso do armazenamento

Importante: Certifique-se de levar 
em conta os picos históricos de 
uso.

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI, administrador do 
sistema

Reúna informações sobre a 
arquitetura do ambiente de 
origem e seus requisitos.

Obtenha uma compreensão 
completa da arquitetura do 
seu ambiente de origem e 
de seus requisitos, incluindo 
conhecimento do seguinte:

• Configuração de domínio 
WebLogic do Oracle Server

• Agrupamento
• Balanceamento de carga
• Conectividade
• Disponibilidade
• requisitos de recuperação de 

desastres

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI

Identificar fontes de dados Java 
Database Connectivity (JDBC)

Reúna informações sobre as 
fontes de dados e drivers JDBC 
do seu ambiente de origem para 
cada mecanismo de banco de 
dados que ele usa.

Arquiteto de migração, 
proprietário do aplicativo, 
administrador do Oracle BI, 
engenheiro ou administrador de 
banco de dados

70



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reúna informações sobre 
configurações específicas do 
ambiente.

Colete informações sobre 
configurações e configurações 
específicas do seu ambiente de 
origem, incluindo o seguinte:

• Scripts personalizados de 
inicialização e desligamento

• Java e outras variáveis de 
ambiente

• Certificados

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI

Identifique quaisquer 
dependências em outros 
aplicativos.

Colete informações sobre 
integrações em seu ambiente de 
origem que criam dependências 
com outros aplicativos.

Importante: Certifique-se de 
identificar todas as integrações 
do Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP) e outros 
requisitos de rede.

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI

Projete seu ambiente de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um documento de design de 
alto nível.

Crie um documento de design 
de arquitetura de destino. 
Certifique-se de usar as 
informações coletadas ao avaliar 
seu ambiente de origem para 
informar o documento de design.

Arquiteto de soluções, arquiteto 
de aplicativos, engenheiro de 
banco de dados, arquiteto de 
migração

Obtenha aprovação para o 
documento de design.

Analise o documento de design 
com as partes interessadas 
e obtenha as aprovações 
necessárias.

Proprietário do aplicativo ou 
serviço, arquiteto de soluções, 
arquiteto de aplicativos

Implante a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o código 
de infraestrutura em 
CloudFormation.

Crie CloudFormation 
modelos para provisionar sua 
infraestrutura Oracle BI 12c na 
nuvem da AWS.

Para obter mais informações, 
consulte Como trabalhar com 
CloudFormation modelos da 
AWS no Guia CloudFormation do 
usuário da AWS.

Arquiteto de infraestrutura de 
nuvem, arquiteto de soluções, 
arquiteto de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Observações: É uma 
prática recomendada criar 
CloudFormation modelos 
modulares para cada camada 
do Oracle BI 12c, em vez de 
um modelo grande para todos 
os seus recursos. Para obter 
mais informações sobre as 
CloudFormation melhores 
práticas, consulte 8 melhores 
práticas ao automatizar suas 
implantações com a AWS 
CloudFormation no blog da AWS.

Faça download do software 
necessário.

Faça o download do software a 
seguir junto com as versões e 
patches necessários no site da 
Oracle:

• Java JDK8
• WebLogic Servidor Oracle 12c
• Oracle BI 12c

Arquiteto de migração, 
engenheiro de banco de dados, 
arquiteto de aplicativos

Prepare os scripts de instalação. Crie scripts de instalação de 
software que executam uma 
instalação silenciosa. Esses 
scripts simplificam a automação 
da implantação.

Para obter mais informações, 
consulte OBIEE 12c: Como 
realizar uma instalação 
silenciosa? no site de Support 
da Oracle. Você precisa de uma 
conta do Oracle Support para ver 
a documentação.

Arquiteto de migração, 
engenheiro de banco de dados, 
arquiteto de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma AMI do Linux baseada 
no Amazon EBS para seus níveis 
da Web e do aplicativo.

1. Implemente e configure 
instâncias do Amazon EC2
para seus níveis de web e 
aplicativos. Certifique-se de 
que as instâncias atendam 
aos pré-requisitos para 
executar o seguinte:
• Configuração do ambiente 

do sistema operacional 
Oracle

• Configuração da conta 
de usuário do sistema 
operacional Oracle

• Instalação de softwares 
Java

2. Criar imagens de máquina da 
Amazon (AMIs) das instâncias 
e salve cópias para uso 
future. Para obter instruções, 
consulte Criar uma AMI do 
Linux baseada no Amazon 
EBS no Guia do usuário do 
Amazon EC2 para instâncias 
do Linux.

Arquiteto de migração, 
engenheiro de banco de dados, 
arquiteto de aplicativos

Inicie sua infraestrutura da AWS 
usando CloudFormation.

Implante suas camadas web 
e de aplicativos do Oracle BI 
12c em módulos usando os 
CloudFormation modelos que 
você criou.

Para obter instruções, 
consulte Introdução à AWS 
CloudFormation no Guia do 
CloudFormation usuário da AWS.

Arquiteto de infraestrutura de 
nuvem, arquiteto de soluções, 
arquiteto de aplicativos

Migre o Oracle BI 12c para a AWS usando uma nova instalação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o software necessário. Coloque o software necessário 
em um local acessível às 
instâncias do Amazon EC2. Por 
exemplo, você poderia instalar o 
software no Amazon S3 ou em 
outra instância do Amazon EC2 
que seria acessível aos seus 
servidores web e de aplicativos.

Arquiteto de migração, arquiteto 
de BI Oracle, arquiteto de 
infraestrutura de nuvem, 
arquiteto de soluções, arquiteto 
de aplicativos

Prepare seu banco de dados de 
repositório para a instalação do 
Oracle BI 12c.

Crie esquemas do Oracle BI 12c 
executando o Oracle Repository 
Creation Utility (RCU) em uma 

Arquiteto de infraestrutura de 
nuvem, arquiteto de soluções, 
arquiteto de aplicativos, arquiteto 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
nova instância de banco de 
dados Amazon RDS for Oracle.

de migração, arquiteto de BI 
Oracle

Instale o Oracle Fusion 
Middleware 12c e o Oracle BI 
12c.

1. Começando com uma 
instância do Amazon EC2, 
instale a infraestrutura Oracle 
Fusion Middleware 12c e o 
OBIEE 12c. Para obter mais 
informações, consulte as 
seguintes seções do Guia de 
Implantação do Oracle Fusion 
Middleware Enterprise para 
Oracle Business Intelligence:
• Iniciando o instalador de 

infraestrutura no BIHOST1
• Instalando o Oracle 

Business Intelligence em 
preparação para uma 
implantação corporativa

Observações: Use o Amazon 
EFS para hospedar diretórios 
que serão compartilhados 
entre os nós do cluster Oracle 
BI 12c.

2. Aplique os patches 
necessários à instalação.

3. Crie AMIs das instâncias e 
salve cópias para uso future.

Arquiteto de migração, Oracle BI 
Architect

Configure seu domínio WebLogic 
do Oracle Server para o Oracle 
BI 12c.

Configure seu domínio Oracle BI 
12c como uma implantação sem 
cluster.

Para obter mais informações, 
consulte Configurando o domínio 
de BI no Guia de Implantação 
do Oracle Fusion Middleware 
Enterprise para Oracle Business 
Intelligence.

Arquiteto de migração, Oracle BI 
Architect

Execute a escala horizontal a 
partir do Oracle BI 12c.

Escale horizontalmente o único 
nó até o número desejado de 
nós.

Para obter mais informações, 
consulte Scaling out Oracle 
Business Intelligence no Oracle 
Fusion Middleware Enterprise 
Deployment Guide for Oracle 
Business Intelligence.

Arquiteto de migração, Oracle BI 
Architect

74

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#SOEDG2197
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#SOEDG2197
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-19FB37DF-6ECD-4C0D-BC99-7997C8E670A3
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-D4FC2F0A-88B0-453C-BF14-17D365018252
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-FD80C4C4-A2E9-4190-8B6A-7AD659D8FBE2.htm#BIEDG-GUID-D4FC2F0A-88B0-453C-BF14-17D365018252
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/lcm/BIEDG/GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0.htm#BIEDG-GUID-B7BEA45C-A8C0-4591-B748-FC35C587DAE0
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Oracle HTTP Server 
12c.

1. Instale o Oracle HTTP 
Server 12c nas instâncias do 
Amazon EC2 de nível web da 
Oracle. Para obter instruções, 
consulte Instalar o Oracle 
HTTP Server 12c em Instalar 
e configurar o Oracle HTTP 
Server para o Oracle Access 
Management 12c.

2. Aplique os patches 
necessários à instalação.

3. Crie AMIs das instâncias e 
salve cópias para uso future.

Arquiteto de migração, Oracle BI 
Architect

Configure balanceadores de 
carga para terminação SSL.

1. Crie ou importe certificados 
SSL no ACM.

2. Associe os certificados SSL ao 
ELB.

Arquiteto de infraestrutura de 
nuvem, arquiteto de migração

Migre artefatos de metadados 
de business intelligence para a 
AWS.

1. Exporte arquivos do Oracle 
Business Intelligence 
Application Archive (BAR) 
da instalação local do 
Oracle BI 12c. Para exportar 
os arquivos BAR, use a
FerramentaWebLogic 
de Scripting (WLST)
para executar o
exportServiceInstancecomando.

2. Importe os arquivos BAR 
locais para a instalação 
do AWS Oracle BI 12c. 
Para importar os arquivos 
BAR, execute o comando
importServiceInstanceWLST.

Arquiteto de migração, Oracle BI 
Architect
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https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-manager/12.2.1.4/tutorial-oam-install-ohswebgate/#install-oracle-http-server-12c
https://docs.oracle.com/en/middleware/idm/access-manager/12.2.1.4/tutorial-oam-install-ohswebgate/#install-oracle-http-server-12c
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/associate-acm-certificate-alb-nlb/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/associate-acm-certificate-alb-nlb/
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-2989F6FC-5656-491C-A645-E7E5DB6C76DE.htm#BIESG933
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-2989F6FC-5656-491C-A645-E7E5DB6C76DE.htm#BIESG933
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-82E6AE36-7EC7-457A-A905-408C5751AF7D.htm#BIESG9372
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute tarefas de pós-migração. Depois de importar os arquivos 
BAR, faça o seguinte:

• Configure qualquer fonte de 
dados JDBC adicional.

• Instale drivers para outras 
fontes de dados, como 
PostgreSQL ou Amazon 
Redshift.

• Configure o Oracle LDAP,
SSL, logon único (SSO) e
armazenamentoWebLogic de 
segurança.

• Configure políticas do 
AWS Identity and Access 
Management (IAM)

• Ative o rastreamento de uso.
• Configure integrações com 

outros sistemas.
• Migre qualquer script 

personalizado.

Arquiteto de migração, Oracle BI 
Architect

Teste o novo ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o novo ambiente Oracle BI 
12c.

Realize end-to-end testes no 
novo ambiente Oracle BI 12c. 
Use a automação o máximo 
possível.

São exemplos de atividades de 
teste:

• Validando painéis, relatórios e 
URLs

• Teste de aceitação do usuário 
(UAT)

• Teste de aceitação operacional 
(OAT)

Observações: Realize testes e 
validações adicionais conforme 
necessário.

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI
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https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/wls/12c/04-ConfigDataSource/configds.htm
https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/wls/12c/04-ConfigDataSource/configds.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12212/biee/BIESC/GUID-30F09EE4-A2DE-443D-BF24-CC401B6E13FD.htm#BIESC6128
https://docs.oracle.com/middleware/1221/biee/BIESC/ssl.htm#BIESC374
https://docs.oracle.com/middleware/1221/biee/BIESC/sso.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/opss/JISEC/cfgauthr.htm#JISEC2291
https://docs.oracle.com/middleware/12213/opss/JISEC/cfgauthr.htm#JISEC2291
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2366978_1.html
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Vá para o novo ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desconecte o tráfego do 
ambiente local do Oracle BI 12c.

Na janela de transição indicada, 
interrompa todo o tráfego para o 
ambiente local do Oracle BI 12c.

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI

Ressincronize o novo banco de 
dados do repositório Oracle BI 
12c com o banco de dados de 
origem.

Ressincronize o banco de dados 
do repositório Amazon RDS 
Oracle BI 12c com o banco de 
dados local.

Para sincronizar os bancos de 
dados, você pode usar uma
atualização do Oracle Data Pump
ou uma captura de dados de 
alteração (CDC) do AWS DMS.

Administrador de Oracle BI, 
engenheiro/administrador de 
banco de dados

Mude seus URLs do Oracle BI 
12c para apontarem para o novo 
ambiente da AWS.

Atualize os URLs do Oracle BI 
12c em seus servidores DNS 
internos para que eles apontem 
para a nova instalação da AWS.

Arquiteto de migração, arquiteto 
de soluções, proprietário do 
aplicativo, administrador do 
Oracle BI

Monitorar o novo ambiente. Monitore o novo ambiente Oracle 
BI 12c usando qualquer uma das 
seguintes ferramentas:

• Amazon CloudWatch
• Performance Insights do 

Amazon RDS
• Oracle Enterprise Manager

Administrador de Oracle BI, 
engenheiro/administrador de 
banco de dados, administrador 
de aplicativos

Obtenha a aprovação do projeto. Analise os resultados dos testes 
com as partes interessadas 
e obtenha as aprovações 
necessárias para concluir a 
migração.

Proprietário do aplicativo, 
proprietário do serviço, arquiteto 
de infraestrutura de nuvem, 
arquiteto de migração, arquiteto 
de BI Oracle

Recursos relacionados
• Usar o Oracle Repository Creation Utility no RDS for Oracle (Guia do usuário do Amazon RDS)
• Oracle no Amazon RDS (Guia do usuário do Amazon RDS)
• Oracle WebLogic Server 12c na AWS (documento técnico da AWS)
• Implantando o Oracle Business Intelligence para alta disponibilidade (Oracle Help Center)
• Arquivos do Oracle Business Intelligence Application Archive (BAR) (Oracle Help Center)
• Como migrar o OBI 12c entre ambientes (Oracle Support)

Informações adicionais
Veja a seguir uma lista das melhores práticas relacionadas à migração do Oracle BI 12c para a nuvem da 
AWS.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.DataPump.html
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-oracle-databases-with-near-zero-downtime-using-aws-dms/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
http://aws.amazon.com/rds/performance-insights/
http://aws.amazon.com/rds/performance-insights/
https://www.oracle.com/enterprise-manager/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Resources.RCU.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Oracle-WebLogic-12c-on-AWS.pdf
https://docs.oracle.com/middleware/1221/biee/BIESG/highavail.htm#BIESG1584
https://docs.oracle.com/middleware/bi12214/biee/BIESG/GUID-7FCD90A3-E005-49BF-902F-30FBF9B41B07.htm#BIESG2889
https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise%20Performance%20Management%20and%20Business%20Intelligence/2203360_1.html
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Bancos de dados do repositório

É uma prática recomendada hospedar esquemas de banco de dados Oracle BI 12c em uma instância 
do Amazon RDS for Oracle. Esse tipo de instância fornece capacidade econômica e redimensionável 
ao mesmo tempo em que automatiza tarefas administrativas, como provisionamento de hardware, 
configuração de banco de dados, patches e backups.

Para obter mais informações, consulte Usando o Oracle Repository Creation Utility no RDS for Oracle no
Guia do Usuário do Amazon RDS.

Níveis da Web e do aplicativo

As instâncias do Amazon EC2 otimizadas para memória geralmente são adequadas para servidores 
Oracle BI 12c. Seja qual for o tipo de instância escolhido, certifique-se de que as instâncias que você 
provisiona atendam aos requisitos de uso de memória do seu sistema. Além disso, certifique-se de
configurar um tamanho de pilha de WebLogic Java Virtual Machine (JVM) suficiente com base na memória 
disponível da sua instância do Amazon EC2.

Armazenamento local

A E/S desempenha um papel importante no desempenho geral do seu aplicativo Oracle BI 12c. O 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece diferentes classes de armazenamento otimizadas para 
diferentes padrões de carga de trabalho. Certifique-se de escolher um tipo de volume do Amazon EBS 
adequado ao seu caso de uso.

Para obter mais informações sobre os tipos de volume do EBS, consulte os recursos do Amazon EBS na 
documentação do Amazon EBS.

Armazenamento compartilhado

Um domínio Oracle BI 12c em cluster requer armazenamento compartilhado para os seguintes recursos:

• Arquivos de configuração
• Diretório de dados singleton (SDD) do Oracle BI 12c
• Cache global Oracle
• Scripts do Oracle BI Scheduler
• Binários WebLogic do Oracle Server

Você pode atender a esse requisito de armazenamento compartilhado usando o Amazon EFS, que fornece 
um sistema de arquivos elástico (NFS) escalável e totalmente gerenciado.

Ajustando o desempenho do armazenamento compartilhado

O Amazon EFS tem dois modos de taxa de transferência: Provisionado e estourado. O serviço também 
tem dois modos de desempenho: Uso geral e E/S máxima.

Para ajustar o desempenho, comece testando suas cargas de trabalho no modo de desempenho de uso 
geral e no modo de taxa de transferência provisionada. Fazer esses testes ajudará você a determinar se 
esses modos básicos são suficientes para atender aos níveis de serviço desejados.

Para obter mais informações, consulte o desempenho do Amazon EFS no Guia do usuário do Amazon 
EFS.

Disponibilidade e recuperação de desastres

É uma prática recomendada implantar componentes do Oracle BI 12c em várias zonas de disponibilidade 
para proteger esses recursos no caso de uma falha na zona de disponibilidade. Veja a seguir uma lista das 
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Resources.RCU.html
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
https://docs.oracle.com/cd/E49933_01/server.770/es_install/src/tins_postinstall_jvm_heap.html#:~:text=The%20default%20JVM%20heap%20size%20for%20WebLogic%20is%203GB.,file%20for%20Linux%20or%20setDomainEnv.
http://aws.amazon.com/ebs/features/
http://aws.amazon.com/efs/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html#throughput-modes
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html#performancemodes
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html
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melhores práticas de disponibilidade e recuperação de desastres para recursos específicos do Oracle BI 
12c hospedados na nuvem da AWS:

• Bancos de dados do repositório Oracle BI 12c: Implante uma instância de banco de dados Multi-AZ 
Amazon RDS em seu banco de dados de repositório Oracle BI 12c. Em uma implantação Multi-AZ, o 
Amazon RDS automaticamente provisiona e mantém uma réplica em espera síncrona em outra AZ. 
Executar uma instância de banco de dados do repositório Oracle BI 12c entre zonas de disponibilidade 
pode aumentar a disponibilidade durante a manutenção planejada do sistema e ajudar a proteger seus 
bancos de dados contra falhas na instância e na zona de disponibilidade.

• Servidores gerenciados Oracle BI 12c: Para alcançar a tolerância a falhas, é uma prática recomendada 
implantar componentes do sistema Oracle BI 12c em servidores gerenciados em um grupo do Amazon 
EC2 Auto Scaling configurado para abranger várias zonas de disponibilidade. O Auto Scaling substitui 
instâncias defeituosas com base nas verificações de integridade do Amazon EC2. No caso de uma 
falha na zona de disponibilidade, os servidores HTTP Oracle continuam direcionando o tráfego para 
servidores gerenciados na zona de disponibilidade em funcionamento. Em seguida, o Auto Scaling inicia 
instâncias para acompanhar seus requisitos de contagem de hosts. É recomendável ativar a replicação 
do estado da sessão HTTP para ajudar a garantir que haja um failover suave das sessões existentes 
nos servidores gerenciados em funcionamento.

• Servidores de administração Oracle BI 12c: Para garantir que seu Servidor de Administração tenha alta 
disponibilidade, hospede-o em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling configurado para abranger várias 
zonas de disponibilidade. Em seguida, defina o tamanho mínimo e máximo do grupo definido como
1. Se ocorrer uma falha na zona de disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling iniciará um servidor 
de administração substituto em uma zona de disponibilidade alternativa. Para recuperar qualquer 
host subjacente com falha na mesma zona de disponibilidade, você pode ativar o Amazon EC2 Auto 
Recovery.

• Servidores Oracle Web Tier: É uma prática recomendada associar seu Oracle HTTP Server ao seu 
domínio WebLogic do Oracle Server. Para obter alta disponibilidade, implante seu Oracle HTTP Server 
em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling configurado para abrir várias zonas de disponibilidade. Em 
seguida, coloque o servidor atrás de um balanceador de carga elástico ELB. Para fornecer proteção 
adicional contra falhas no host, você pode ativar o Amazon EC2 Auto Recovery.

Escalabilidade

A elasticidade da nuvem da AWS ajuda você a escalar aplicativos horizontal ou verticalmente em resposta 
aos requisitos de carga de trabalho.

Escala vertical

Para escalar verticalmente o aplicativo, é possível alterar o tamanho e o tipo das instâncias do Amazon 
EC2 que estão executando os componentes do Oracle BI 12c. Você não precisa provisionar demais as 
instâncias no início da implantação e incorrer em custos desnecessários. 

Escala horizontal

O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda você a escalar horizontalmente seu aplicativo adicionando ou 
removendo automaticamente servidores gerenciados com base nos requisitos de carga de trabalho.

Observações: A escalabilidade horizontal com o Amazon EC2 Auto Scaling requer habilidades de script e 
testes completos para ser implementada.

Backup e recuperação

Veja a seguir uma lista das melhores práticas de backup e recuperação para recursos específicos do 
Oracle BI 12c hospedados na nuvem da AWS:

• Repositórios de metadados do Oracle Business Intelligence: O Amazon RDS cria e salva 
automaticamente backups de suas instâncias de banco de dados. Esses backups são retidos por 
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https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-health-checks.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html
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um período especificado por você. Certifique-se de definir suas configurações de duração e retenção 
de backup do Amazon RDS com base em seus requisitos de proteção de dados. Para obter mais 
informações, consulte Backup e restauração do Amazon RDS.

• Servidores gerenciados, servidores de administração e servidores de nível Web: Certifique-se de 
configurar os snapshots do Amazon EBS com base em seus requisitos de proteção e retenção de 
dados.

• Armazenamento compartilhado: Você pode gerenciar o backup e a recuperação de arquivos 
armazenados no Amazon EFS usando o AWS Backup. O serviço AWS Backup também pode ser 
implantado para gerenciar centralmente o backup e a recuperação de outros serviços, incluindo Amazon 
EC2, Amazon EBS e Amazon RDS. Para obter mais informações, consulte O que é o AWS Backup?  No
Guia do desenvolvedor AWS Backup.

Segurança e compatibilidade

Veja a seguir uma lista das melhores práticas de segurança e dos serviços da AWS que podem ajudar 
você a proteger seus aplicativos Oracle BI 12c na nuvem da AWS:

• Criptografia em repouso: Amazon RDS, Amazon EFS e Amazon EBS oferecem suporte a algoritmos de 
criptografia padrão do setor. Você pode usar o AWS Key Management Service (AWS KMS) para criar e 
gerenciar chaves criptográficas e controlar seu uso nos serviços da AWS e em seus aplicativos. Você 
também pode configurar o Oracle Transparent Data Encryption (TDE) na instância de banco de dados 
Amazon RDS for Oracle que está hospedando seu banco de dados do repositório Oracle BI 12c.

• Criptografia em trânsito: É uma prática recomendada ativar os protocolos SSL ou TLS para proteger os 
dados em trânsito entre as várias camadas de sua instalação do Oracle BI 12c. É possível usar o AWS 
Certificate Manager (ACM) para provisionar, gerenciar e implantar certificados SSL e TLS públicos e 
privados para seus recursos do Oracle BI 12c.

• Segurança de rede: Certifique-se de implantar seus recursos do Oracle BI 12c em um Amazon VPC que 
tenha os controles de acesso apropriados configurados para seu caso de uso. Configure seus grupos de 
segurança para filtrar o tráfego de entrada e saída das instâncias do Amazon EC2 que estão executando 
sua instalação. Além disso, certifique-se de configurar as Listas de Controle de Acesso à Rede (NACLs)
que permitem ou negam tráfego com base nas regras definidas.

• Monitorar e registrar em log: Você pode usar CloudTrail a AWS para rastrear chamadas de API para 
sua infraestrutura da AWS, incluindo seus recursos do Oracle BI 12c. Essa funcionalidade é útil ao 
rastrear alterações na infraestrutura ou ao realizar uma análise de segurança. Você também pode usar 
CloudWatch a Amazon para visualizar dados operacionais que podem fornecer uma visão prática sobre 
o desempenho e a integridade do seu aplicativo Oracle BI 12c. Você também pode configurar alarmes e 
realizar ações automatizadas com base nesses alarmes. O Amazon RDS fornece ferramentas adicionais 
de monitoramento, incluindo monitoramento aprimorado e Performance Insights.

Migre um ELK Stack para o Elastic Cloud na AWS
Criado por Battulga Purevragchaa (AWS), uday reddy e Antony Prasad Thevaraj (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Elasticsearch Alvo: Elastic Cloud

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Tecnologias: análise; segurança, 
identidade, conformidade

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon EC2 Auto Scaling; 
Elastic Load Balancing (ELB); 
Amazon S3; Amazon Route 53
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http://aws.amazon.com/rds/features/backup/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSSnapshots.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/awsbackup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.Oracle.Options.AdvSecurity.html
http://aws.amazon.com/certificate-manager/
http://aws.amazon.com/certificate-manager/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
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Resumo
A Elastic fornece serviços há muitos anos, com seus usuários e clientes normalmente gerenciando a 
Elastic no local. O Elastic Cloud, o serviço gerenciado do Elasticsearch, fornece uma maneira de consumir 
o Elastic Stack (ELK Stack) e soluções para pesquisa, observabilidade e segurança corporativas. Você 
pode acessar as soluções da Elastic com aplicativos como Logs, Metrics, APM (monitoramento de 
desempenho de aplicativos) e SIEM (gerenciamento de eventos e informações de segurança). Você pode 
usar recursos integrados, como aprendizado de máquina, gerenciamento do ciclo de vida do índice e 
Kibana Lens (para visualizações de arrastar e soltar).

Quando você muda do Elasticsearch autogerenciado para o Elastic Cloud, o serviço Elasticsearch cuida do 
seguinte:

• Provisionamento e gerenciamento da infraestrutura subjacente
• Criação e gerenciamento de clusters do Elasticsearch
• Aumentando e diminuindo os clusters
• Atualizações, correções e captura de fotos

Isso lhe dá mais tempo para se concentrar na solução de outros desafios.

Esse padrão define como migrar o Elasticsearch 7.13 local para o Elasticsearch on Elastic Cloud na 
Amazon Web Services (AWS). Outras versões podem exigir pequenas modificações nos processos 
descritos nesse padrão. Para obter mais informações, consulte seu representante da Elastic.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa com acesso ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para snapshots
• Um link privado seguro e com largura de banda suficiente para copiar arquivos de dados instantâneos 

para o Amazon S3
• Amazon S3 Transfer Acceleration
• Políticas do Elastic Snapshot para garantir que a ingestão de dados seja arquivada regularmente, seja 

em um armazenamento de dados local suficientemente grande ou em armazenamento remoto (Amazon 
S3)

Você deve entender o tamanho de seus snapshots e as políticas de ciclo de vida dos índices que os 
acompanham no local antes de iniciar sua migração. Para obter mais informações, consulte a Elastic.

Funções e habilidades

O processo de migração também exige as funções e experiência descritas na tabela a seguir.

Role (Função) Experiência Responsabilidades

Suporte ao aplicativo Familiaridade com o Elastic 
Cloud e o Elastic on premises

Todas as tarefas relacionadas à 
Elastic

Administrador de sistemas ou 
DBA

Conhecimento profundo do 
ambiente Elastic local e de sua 
configuração

A capacidade de provisionar 
armazenamento, instalar e usar a 
interface da linha de comando da 
AWS (CLI da AWS) e identificar 
todas as fontes de dados que 
alimentam a Elastic no local
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Administrador de rede Conhecimento de conectividade, 
segurança e desempenho de 
rede local e AWS

Estabelecimento de links de rede 
locais para o Amazon S3, com 
uma compreensão da largura de 
banda de conectividade

Limitações

• O Elasticsearch on Elastic Cloud está disponível somente nas regiões compatíveis da AWS (setembro 
de 2021).

Versões do produto

• Elasticsearch 7.13

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Elasticsearch 7.13 local ou posterior:

• Snapshots do cluster
• Snapshots de índices
• Configuração do Beats

Arquitetura de tecnologia de origem

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura local típica com diferentes métodos de ingestão, tipos de 
nós e Kibana. Os diferentes tipos de nós refletem as funções de cluster, autenticação e visualização do 
Elasticsearch.

1. Ingestão do Beats ao Logstash
2. Ingestão do Beats para a fila de mensagens do Apache Kafka
3. Ingestão do Filebeat para o Logstash
4. Ingestão da fila de mensagens do Apache Kafka para o Logstash
5. Ingestão do Logstash para um cluster do Elasticsearch
6. Cluster do Elasticsearch
7. Nó de autenticação e notificação
8. Kibana e nós blob

Pilha de tecnologia alvo

O Elastic Cloud é implantado em sua conta de software como serviço (SaaS) em várias regiões da AWS 
com replicação entre clusters.

• Snapshots do cluster
• Snapshots de índices
• Configurações Beats
• Nuvem elástica
• Network Load Balancer
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• Amazon Route 53
• Amazon S3

Arquitetura alvo

A infraestrutura gerenciada do Elastic Cloud é:

• Altamente disponível, estando presente em várias zonas de disponibilidade e várias regiões da AWS.
• Região tolerante a falhas porque os dados (índices e snapshots) são replicados usando a replicação 

entre clusters (CCR) do Elastic Cloud
• Arquivamento, porque os instantâneos são arquivados no Amazon S3
• Tolerante à partição de rede por meio de uma combinação de balanceadores de carga de rede e Route 

53
• Ingestão de dados originada (mas não limitada a) Elastic APM, Beats, Logstash

Etapas de migração de alto nível

A Elastic desenvolveu sua própria metodologia prescritiva para migrar o Elastic Cluster local para o Elastic 
Cloud. A metodologia da Elastic está diretamente alinhada e complementar à orientação e às melhores 
práticas de migração da AWS, incluindo o Well-Architected Framework e o AWS Migration Acceleration 
Program (MAP). Normalmente, as três fases de migração da AWS são as seguintes:

• Avalie
• Mobilizar
• Transparar-se e modernizar

A Elastic segue fases de migração semelhantes com terminologia complementar:

• Iniciar
• Plano
• Implementar
• Entregar
• Fechar

A Elastic usa a metodologia de implementação da Elastic para facilitar a entrega dos resultados do projeto. 
Isso é inclusivo por design para garantir que a Elastic, as equipes de consultoria e as equipes de clientes 
trabalhem em conjunto com clareza para entregar em conjunto os resultados pretendidos.

A metodologia Elastic combina o faseamento tradicional em cascata com o Scrum na fase de 
implementação. As configurações dos requisitos técnicos são fornecidas de forma iterativa e colaborativa, 
minimizando os riscos.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon Route 53: o Amazon Route 53 é um web service de Domain Name System (DNS) altamente 
disponível e dimensionável. Você pode usar o Route 53 para executar três funções principais em 
qualquer combinação: registro de domínios, roteamento de DNS e verificação de integridade.
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• Amazon S3: o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web. Esse padrão usa um bucket S3 e o Amazon S3 Transfer 
Acceleration.

• Elastic Load Balancing: o Elastic Load Balancing distribui automaticamente seu tráfego de entrada 
entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de 
disponibilidade.

Outras ferramentas

• Beats — A Beats envia dados do Logstash ou do Elasticsearch
• Elastic Cloud — O Elastic Cloud é um serviço gerenciado para hospedar o Elasticsearch.
• Elasticsearch — O Elasticsearch é um mecanismo de pesquisa e análise que usa o Elastic Stack para 

armazenar centralmente seus dados para pesquisas e análises em escala. Esse padrão também usa a 
criação de snapshots e a replicação entre clusters.

• Logstash — O Logstash é um canal de processamento de dados do lado do servidor que ingere dados 
de várias fontes, os transforma e os envia para seu armazenamento de dados.

Epopéias
Preparar-se para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os servidores que 
executam a solução Elastic local.

Confirme se a migração elástica 
é suportada.

Proprietário do aplicativo

Entenda a configuração do 
servidor local.

Para entender a configuração 
do servidor necessária para 
impulsionar com êxito as cargas 
de trabalho no local, encontre 
a área ocupada pelo hardware 
do servidor, a configuração 
da rede e as características 
de armazenamento que estão 
atualmente em uso

Support ao aplicativo

Reúna informações da conta do 
usuário e do aplicativo.

Identifique os nomes de usuário 
e nomes de aplicativos usados 
pelo ambiente Elastic local.

Administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Configuração do Document 
Beats e do remetente de dados.

Para documentar as 
configurações, veja as fontes 
de dados e os coletores de 
dados existentes. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação da Elastic.

Suporte ao aplicativo

Determine a velocidade e o 
volume dos dados.

Estabeleça uma linha de base 
para a quantidade de dados que 
o cluster está manipulando.

Administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Documente cenários de RPO e 
RTO.

Documentar cenários de objetivo 
de ponto de recuperação 
(RPO) e objetivo de tempo de 

Proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
recuperação (RTO) em termos 
de interrupções e contratos de 
nível de serviço (SLAs).

Determine as configurações 
ideais do ciclo de vida do 
snapshot.

Defina com que frequência os 
dados precisam ser protegidos 
usando snapshots elásticos
durante e após a migração.

Proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Defina as expectativas de 
desempenho pós-migração.

Gere métricas sobre a 
atualização de tela atual 
e esperada, os tempos de 
execução da consulta e os 
comportamentos da interface do 
usuário.

Administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Documente os requisitos de 
transporte, largura de banda 
e disponibilidade de acesso à 
Internet.

Verifique a velocidade, a latência 
e a resiliência das conexões com 
a Internet para copiar snapshots 
para o Amazon S3.

Administrador de rede

Documente os custos atuais do 
tempo de execução local para a 
Elastic.

Certifique-se de que o 
dimensionamento do ambiente 
alvo da AWS seja projetado 
para ser de alto desempenho e 
econômico.

DBA, administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Identifique as necessidades de 
autenticação e autorização.

Os recursos de segurança do 
Elastic Stack fornecem domínios 
integrados, como Lightweight 
Directory Access Protocol 
(LDAP), Security Assertion 
Markup Language (SAML) e 
OpenID Connect (OIDC).

DBA, administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Entenda os requisitos 
regulatórios específicos com 
base na localização geográfica.

Certifique-se de que os 
dados sejam exportados e 
criptografados de acordo com 
seus requisitos e com quaisquer 
requisitos nacionais relevantes.

DBA, administrador de sistemas, 
suporte de aplicativos

Implementar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare a área de teste no 
Amazon S3.

Para receber snapshots no 
Amazon S3, crie um bucket do 
S3 e uma função temporária 
do AWS Identity and Access 
Management (IAM) com acesso 
total ao bucket recém-criado. 
Para obter mais informações, 
consulte Criar uma função 
para delegar permissões a 
um usuário do IAM. Use o 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
AWS Security Token Service 
Service para solicitar credenciais 
de segurança temporárias. 
Mantenha o ID da chave de 
acesso, a chave de acesso 
secreta e o token de sessão 
protegidos.

Habilite o Amazon S3 Transfer 
Acceleration no bucket.

Instale o AWS CLI e o plug-in 
Amazon S3 no local.

Em cada nó do Elasticsearch, 
execute o comando a seguir.

sudo bin/elasticsearch-
plugin install repository-s3

Em seguida, reinicie o nó.

Administrador da AWS

Configure o acesso do cliente 
Amazon S3.

Adicione as chaves criadas 
anteriormente executando os 
seguintes comandos.

elasticsearch-keystore add 
 s3.client.default.access_key

elasticsearch-keystore add 
 s3.client.default.secret_key

elasticsearch-keystore add 
 s3.client.default.session_token

Administrador da AWS

Registre um repositório de 
snapshots para dados elásticos

Use as ferramentas de 
desenvolvimento do Kibana para 
informar ao cluster local em qual 
bucket remoto do S3 gravar.

Administrador da AWS

86

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration-examples.html
https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/console-kibana.html
https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/console-kibana.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a política de snapshot. Para configurar o gerenciamento 
do ciclo de vida do snapshot, na 
guia Políticas do Kibana, escolha 
a política do SLM e defina quais 
horários, fluxos de dados ou 
índices devem ser incluídos e 
quais nomes usar.

Configure uma política que 
faça capturas instantâneas 
frequentes. Os instantâneos 
são incrementais e fazem uso 
eficiente do armazenamento. 
Combine sua decisão de 
avaliação de prontidão. Uma 
política também pode especificar 
uma política de retenção e excluir 
automaticamente de snapshots 
quando eles não forem mais 
necessários.

Suporte ao aplicativo

Verifique se os instantâneos 
funcionam.

Em Kibana Dev Tools, execute o 
comando a seguir.

GET _snapshot/
<your_repo_name>/_all

Administrador da AWS, suporte 
de aplicativos,

Implemente um novo cluster no 
Elastic Cloud.

Faça login na Elastic e escolha 
um cluster para “observabilidade, 
pesquisa ou segurança” derivado 
das descobertas de sua empresa 
na avaliação de prontidão.

Administrador da AWS, suporte 
de aplicativos

Configure o acesso ao 
armazenamento de chaves do 
cluster.

O novo cluster precisa acessar 
o bucket S3 que armazenará os 
instantâneos. No Elasticsearch 
Service Console, escolha
Segurança e insira as chaves 
secretas e de acesso do IAM que 
você criou anteriormente.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conparar-se com o cluster 
hospedado no Elastic Cloud para 
acessar o Amazon S3.

Configure o novo acesso 
de cluster ao repositório de 
snapshots criado anteriormente 
no Amazon S3. Usando o 
Kibana, faça o seguinte:

1. Escolha Stack Management,
Snapshot Settings,
RegisterRepo.

2. No campo Alias, insira o nome 
do repositório.

3. Para o nome do cliente S3, 
escolha secundário.

4. Adicione o bucket do S3 
criado anteriormente ao 
repositório.

5. Escolha Comprimir 
instantâneo.

6. Para as configurações de 
criptografia, mantenha os 
valores padrão.

Administrador da AWS, Support 
de aplicativos

Verifique o novo repositório do 
Amazon S3.

Certifique-se de que você possa 
acessar seu novo repositório 
hospedado no cluster do Elastic 
Cloud.

Administrador da AWS

Inicialize o cluster de serviços do 
Elasticsearch.

No Elasticsearch Service 
Console, inicialize o cluster de 
serviços do Elasticsearch a partir 
do snapshot do S3.

Execute os comandos a seguir 
como POST.

*/_close?
expand_wildcards=all

/_snapshot/<your-repo-name>/ 
  <your-snapshot-name>/
_restore

*/_open?expand_wildcards=all

Support ao aplicativo

Concluir a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se a restauração do 
snapshot foi bem-sucedida.

Usando o Kibana Dev Tools, 
execute o comando a seguir.

Suporte ao aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

GET _cat/indices

Implemente os serviços de 
ingestão.

Connect os endpoints do Beats e 
do Logstash ao novo endpoint do 
serviço Elasticsearch.

Suporte ao aplicativo

Teste o ambiente do cluster e limpe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o ambiente do cluster. Depois que o ambiente de 
cluster Elastic local for migrado 
para a AWS, você poderá se 
conectar a ele e usar suas 
próprias ferramentas de teste de 
aceitação do usuário (UAT) para 
validar o novo ambiente.

Suporte ao aplicativo

Limpe os recursos. Depois de validar que o cluster 
foi migrado com êxito, remova o 
bucket do S3 e a função do IAM 
usada para a migração.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
Referências elasticas

• Nuvem elástica
• Elasticsearch gerenciados e Kibana na AWS
• Pesquisa corporativa elástica
• Integrações elásticas
• Observabilidade elástica
• Segurança elástica
• Batidas
• APM elástico
• Migre para o gerenciamento do ciclo de vida do índice
• Assinaturas elásticas
• Contate a Elastic

Postagens de blog da Elastic

• Como migrar do Elasticsearch autogerenciado para o Elastic Cloud na AWS (postagem no blog)
• Migração para o Elastic Cloud (postagem no blog)

Documentação elástica

• Tutorial: Automatize os backups com o SLM
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• ILM: gerencie o ciclo de vida do índice
• Logstash
• Replicação entre clusters (CCR)
• Condutores de ingestão
• Execute solicitações da API Elasticsearch
• Retenção de instantâneos

Vídeo e webinar da Elastic

• Migração elástica para nuvem
• Elastic Cloud: Por que os clientes estão migrando (webinar)

Referências da AWS

• Elastic Cloud no AWS Marketplace
• Interface de linha de comando da AWS
• AWS Direct Connect
• Migration Acceleration Program da AWS
• Balanceadores de carga de rede
• Regiões e zonas de disponibilidade
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Storage Service
• Amazon S3 Transfer Acceleration
• Conexões VPN
• Estrutura Well-Architected

Informações adicionais
Se você planeja migrar cargas de trabalho complexas, contrate os Elastic Consulting Services. Se você 
tiver dúvidas básicas relacionadas a configurações e serviços, entre em contato com a equipe de Support 
da Elastic.

Migre dados para a nuvem da AWS usando o 
Starburst

Criado por Antony Prasad Thevaraj (AWS), Shaun Van Staden (Starburst) e Suresh Veeragoni (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; Data lakes; 
Bancos de dados

Carga horária: Todas as outras 
workloads

Serviços da AWS: Amazon EKS
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Resumo
A Starburst ajuda a acelerar sua jornada de migração de dados para a Amazon Web Services (AWS) 
fornecendo um mecanismo de consulta corporativo que reúne as fontes de dados existentes em um 
único ponto de acesso. Você pode executar análises em várias fontes de dados para obter informações 
valiosas antes de finalizar qualquer plano de migração. Sem interromper a business-as-usual análise, você 
pode migrar dados usando o motor Starburst ou uma aplicação dedicada de extração, transformação e 
carregamento (ETL).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma nuvem privada virtual (VPC)
• Um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• Um grupo de Auto Scaling do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Uma lista das workloads do sistema que precisem ser migradas
• Conectividade de rede da AWS com seu ambiente local

Arquitetura
Arquitetura de referência

O diagrama de arquitetura de alto nível a seguir mostra a implantação típica do Starburst Enterprise na 
nuvem da AWS:

1. O cluster Starburst Enterprise é executado dentro da sua conta da AWS.
2. Um usuário se autentica usando o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou a Autorização 

Aberta (OAuth) e interage diretamente com o cluster Starburst.
3. O Starburst pode conectar-se a várias fontes de dados da AWS, como AWS Glue, Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e Amazon Redshift. 
O Starburst fornece recursos de consulta federada em fontes de dados na nuvem da AWS, no local ou 
em outros ambientes de nuvem.

4. Você inicia o Starburst Enterprise em um cluster do Amazon EKS usando gráficos do Helm.
5. O Starburst Enterprise usa grupos do Amazon EC2 Auto Scaling e instâncias spot do Amazon EC2 para 

otimizar a infraestrutura.
6. O Starburst Enterprise se conecta diretamente às suas fontes de dados locais existentes para ler dados 

em tempo real. Além disso, se você já tiver uma implantação do Starburst Enterprise nesse ambiente, 
poderá conectar diretamente seu novo cluster Starburst na Nuvem AWS a esse cluster existente.

Observe o seguinte:

• O Starburst não é uma plataforma de virtualização de dados. É um mecanismo de consulta de 
processamento parallel massivo (MPP) baseado em SQL que forma a base de uma estratégia geral de 
malha de dados para análise.

• Quando o Starburst é implantado como parte de uma migração, ele tem conectividade direta com a 
infraestrutura local existente.
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• A Starburst fornece vários conectores corporativos e de código aberto integrados que facilitam a 
conectividade com uma variedade de sistemas legados. Para obter uma lista completa dos conectores e 
seus recursos, consulte Conectores no guia do usuário do Starburst Enterprise.

• O Starburst pode consultar dados em tempo real a partir de fontes de dados locais. Isso evita 
interrupções nas operações comerciais regulares enquanto os dados estão sendo migrados.

• Se você estiver migrando de uma implantação existente do Starburst Enterprise no local, você pode 
usar um conector especial, o Starburst Stargate, para conectar seu cluster Starburst Enterprise na AWS 
diretamente ao seu cluster local. Isso oferece benefícios adicionais de desempenho quando usuários 
corporativos e analistas de dados estão federando consultas da Nuvem AWS para seu ambiente local.

Visão geral do processo de alto nível

Você pode acelerar os projetos de migração de dados usando o Starburst porque o Starburst permite 
insights sobre todos os seus dados, antes de migrá-los. A imagem a seguir mostra o processo típico de 
migração de dados usando o Starburst.

Funções

Normalmente, as seguintes funções são necessárias para concluir uma migração usando o Starburst:

• Administrador de nuvem — Responsável por disponibilizar recursos em nuvem para executar o 
aplicativo Starburst Enterprise

• Administrador do Starburst — responsável por instalar, configurar, gerenciar e dar suporte ao aplicativo 
Starburst

• Engenheiro de dados — Responsável por:
• Migrando os dados legados para a nuvem
• Criação de visualizações semânticas para apoiar a análise

• Proprietário da solução ou do sistema — responsável pela implementação geral da solução

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 
computação escalável na nuvem da AWS.

• Amazon EKS — O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado para 
executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e manter seu próprio ambiente 
de gerenciamento do Kubernetes. O Kubernetes é um sistema de código aberto para automatizar a 
implantação, a escalabilidade e o gerenciamento de aplicações em contêineres.

Outras ferramentas

• Helm — Helm é um gerenciador de pacotes para Kubernetes que ajuda a instalar e gerenciar aplicações 
no cluster do Kubernetes.

• Starburst Enterprise — O Starburst Enterprise é um mecanismo de consulta de processamento parallel 
massivo (MPP) baseado em SQL que forma a base de uma estratégia geral de malha de dados para 
análise.

• Starburst Stargate — O Starburst Stargate vincula catálogos e fontes de dados em um ambiente 
Starburst Enterprise, como um cluster em um data center local, aos catálogos e fontes de dados em 
outro ambiente Starburst Enterprise, como um cluster na Nuvem AWS.
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Epopeias
Avalie os dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique e priorize seus dados. Identifique os dados que você 
deseja mover. Sistemas legados 
grandes e locais podem incluir 
dados principais que você deseja 
migrar junto com dados que 
você não deseja mover ou não 
podem ser movidos por motivos 
de conformidade. Começar com 
um inventário de dados ajuda 
você a priorizar quais dados você 
deve segmentar primeiro. Para 
obter mais informações, consulte
Conceitos básicos do portfólio.

Engenheiro de dados, DBA

Explore, faça um inventário e 
faça backup de seus dados.

Valide a qualidade, a quantidade 
e a relevância dos dados para 
seu caso de uso. Faça backup ou 
crie um instantâneo dos dados 
conforme necessário e finalize 
o ambiente de destino para os 
dados.

Engenheiro de dados, DBA

Configurar o ambiente Starburst Enterprise

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conclusão do Starburst 
Enterprise na nuvem da AWS.

Enquanto os dados estão 
sendo catalogados, configure 
o Starburst Enterprise em 
um cluster gerenciado do 
Amazon EKS. Para obter 
mais informações, consulte
Implantando com o Kubernetes
na documentação de referência 
do Starburst Enterprise. Isso 
permite business-as-usual 
análises enquanto a migração de 
dados está em andamento.

Administrador da AWS, 
desenvolvedor de aplicativos

Connect o Starburst às fontes de 
dados.

Depois de identificar os dados e 
configurar o Starburst Enterprise, 
conecte o Starburst às fontes 
de dados. O Starburst lê dados 
diretamente da fonte de dados 
como uma consulta SQL. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação de referência do 
Starburst Enterprise.

Administrador da AWS, 
desenvolvedor de aplicativos
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Migrar os dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar e executar pipelines de 
ETL.

Conceitos básicos do processo 
de migração de dados. Essa 
atividade pode ocorrer ao mesmo 
tempo que a business-as-
usual análise. Para a migração, 
você pode usar um produto 
de terceiros ou Starburst. O 
Starburst tem a capacidade 
de ler e gravar dados em 
diferentes fontes. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação de referência do 
Starburst Enterprise.

Engenheiro de dados

Valide os dados. Depois que os dados forem 
migrados, valide os dados 
para garantir que todos os 
dados necessários tenham sido 
movidos e estejam intactos.

Engenheiro de dados, DevOps 
engenheiro

Corte e desenrole

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Corte os dados. Depois que a migração e a 
validação dos dados estiverem 
concluídas, você poderá cortar 
os dados. Isso envolve a 
alteração dos links de conexão 
de dados no Starburst. Em vez 
de apontar para as fontes locais, 
você aponta para as novas 
fontes de nuvem e atualiza as 
visualizações semânticas. Para 
obter mais informações, consulte
Conectores na documentação 
de referência do Starburst 
Enterprise.

Engenheiro de dados, líder de 
transição

Distribua para os usuários. Os consumidores de dados 
começam a trabalhar com as 
fontes de dados migradas. Esse 
processo é invisível para os 
usuários finais da análise.

Líder de transição, engenheiro de 
dados

Recursos relacionados
AWS Marketplace

• Galáxia Starburst
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Otimize a ingestão de ETL do 

tamanho do arquivo de entrada

• Starburst Enterprise
• Dados do Starburst JumpStart
• Starburst Enterprise com Graviton

Documentação do Starburst

• Guia do usuário do Starburst Enterprise
• Documentação de referência do Starburst Enterprise

Outra documentação da AWS

• Comece com a descoberta automatizada de portfólio (AWS Prescriptive Guidance)
• Otimizando o custo e o desempenho da infraestrutura em nuvem com o Starburst na AWS (postagem no 

blog)

Otimize a ingestão de ETL do tamanho do arquivo 
de entrada na AWS

Criado por Apoorva Patrikar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Análise; lagos de 
dados

Carga horária: Open-source

Serviços da AWS: AWS Glue; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão mostra como otimizar a etapa de ingestão do processo de extração, transformação e 
carregamento (ETL) para cargas de trabalho de big data e Apache Spark no AWS Glue otimizando 
o tamanho do arquivo antes de processar seus dados. Use esse padrão para evitar ou resolver o
problema de arquivos pequenos. Ou seja, quando um grande número de arquivos pequenos retarda o 
processamento de dados devido ao tamanho agregado dos arquivos. Por exemplo, centenas de arquivos 
com apenas algumas centenas de kilobytes cada um podem reduzir significativamente as velocidades de 
processamento de dados para suas tarefas do AWS Glue. Isso ocorre porque o AWS Glue deve executar 
funções de lista interna no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o YARN (Yet Another Resource 
Negotiator) deve armazenar uma grande quantidade de metadados. Para melhorar as velocidades de 
processamento de dados, você pode usar o agrupamento para permitir que suas tarefas de ETL leiam um 
grupo de arquivos de entrada em uma única partição na memória. A partição agrupa automaticamente 
arquivos menores. Como alternativa, você pode usar código personalizado para adicionar lógica de lote 
aos seus arquivos existentes.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
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Arquitetura

• Um ou mais trabalhos de cola da AWS
• Uma ou mais cargas de trabalho de big data ou Apache Spark
• Um bucket do S3

Arquitetura
O padrão a seguir mostra como os dados em diferentes formatos são processados por uma tarefa do AWS 
Glue e, em seguida, armazenados em um bucket do S3 para obter visibilidade do desempenho.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um trabalho do AWS Glue converte arquivos pequenos nos formatos CSV, JSON e Parquet em 
quadros dinâmicos. Observações: O tamanho do arquivo de entrada tem o impacto mais significativo no 
desempenho do trabalho do AWS Glue.

2. O trabalho do AWS Glue executa funções de lista interna em um bucket do S3.

Ferramentas
• O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado. Ele ajuda você a categorizar, limpar, 

enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos de dados e fluxos de dados.
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Epopeias
Use o agrupamento para otimizar a ingestão de ETL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Especifique o tamanho do grupo. Se você contiver mais de 
50.000 arquivos, o agrupamento 
é feito por padrão. No 
entanto, você também pode 
usar o agrupamento para 
menos de 50.000 arquivos 
especificando o tamanho do 
grupo noconnectionOptions
parâmetro. 
OconnectionOptions
parâmetro está 
nocreate_dynamic_frame.from_options
método.

Engenheiro de dados

Escreva o código de 
agrupamento.

Use ocreate_dynamic_frame
método para criar um quadro 
dinâmico. Por exemplo:

S3bucket_node1 = 
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options( 

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
   
 format_options={"multiline": 
 False}, 
    connection_type="s3", 
    format="json", 
    connection_options={ 
        "paths": ["s3://
bucket/prefix/file.json"], 
        "recurse": True, 
        "groupFiles": 
 'inPartition',  
        "groupSize": 1048576 
    }, 
    
 transformation_ctx="S3bucket_node1",
)

Observações: UsegroupFiles
para agrupar arquivos em 
um grupo de partições do 
Amazon S3. UsegroupSize
para definir o tamanho alvo do 
grupo a ser lido na memória. 
EspecifiquegroupSize em bytes 
(1048576 = 1 MB).

Adicione o código ao fluxo de 
trabalho.

Adicione o código de 
agrupamento ao seu fluxo de
trabalho no AWS Glue.

Engenheiro de dados

Use lógica personalizada para otimizar a ingestão de ETL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o idioma e a plataforma 
de processamento.

Escolha a linguagem de script e 
a plataforma de processamento 
adaptadas ao seu caso de uso.

Arquiteto de nuvem

Escreva o código. Escreva a lógica personalizada 
para agrupar seus arquivos.

Arquiteto de nuvem

Adicione o código ao fluxo de 
trabalho.

Adicione o código ao seu fluxo 
de trabalho no AWS Glue. 
Isso permite que sua lógica 
personalizada seja aplicada toda 
vez que o trabalho é executado.

Engenheiro de dados

Recursos relacionados
• Ler arquivos de entrada em grupos maiores
• Monitoramento AWS Glue
• Monitoramento do AWS Glue usando CloudWatch métricas da Amazon
• Monitoramento e depuração de trabalho
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Informações adicionais

• Introdução ao ETL sem servidor no AWS Glue

Informações adicionais
Determinando o tamanho do arquivo

Não há uma maneira simples de determinar se o tamanho de um arquivo é muito grande ou muito 
pequeno. O impacto do tamanho do arquivo no desempenho do processamento depende da configuração 
do seu cluster. No núcleo do Hadoop, recomendamos que você use arquivos de 128 MB ou 256 MB para 
aproveitar ao máximo o tamanho do bloco.

Para a maioria das cargas de trabalho de arquivos de texto no AWS Glue, recomendamos um tamanho 
de arquivo entre 100 MB e 1 GB para um cluster de 5 a 10 DPU. Para descobrir o melhor tamanho 
dos arquivos de entrada, monitore a seção de pré-processamento do seu trabalho do AWS Glue e, em 
seguida, verifique a utilização da CPU e a utilização da memória do trabalho.

Considerações adicionais

Se o desempenho nos estágios iniciais do ETL for um gargalo, considere agrupar ou mesclar os arquivos 
de dados antes do processamento. Se você tiver controle total sobre o processo de geração de arquivos, 
pode ser ainda mais eficiente agregar pontos de dados no próprio sistema de origem antes que os dados 
brutos sejam enviados para a AWS.

Organize um pipeline de ETL com validação, 
transformação e particionamento usando o AWS 
Step Functions

Criado por Sandip Gangapadhyay (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; Big data; 
Lagos de dados DevOps;; Sem 
servidor

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; AWS Glue; AWS 
Lambda; AWS Step Functions

Resumo
Esse padrão descreve como criar um pipeline de extração, transformação e carregamento (ETL) sem 
servidor para validar, transformar, compactar e particionar um grande conjunto de dados CSV para 
otimização de desempenho e custo. O pipeline é orquestrado pelo AWS Step Functions e inclui recursos 
de tratamento de erros, repetição automatizada e notificação ao usuário.

Quando um arquivo CSV é carregado em uma pasta de origem do bucket do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), o pipeline de ETL começa a ser executado. O pipeline valida o conteúdo e o 
esquema do arquivo CSV de origem, transforma o arquivo CSV em um formato compactado do Apache 
Parquet, particiona o conjunto de dados por ano, mês e dia e o armazena em uma pasta separada para 
processamento de ferramentas de análise.

O código que automatiza esse padrão está disponível no GitHub repositório ETL Pipeline com AWS Step 
Functions.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) instalada e configurada com sua conta da AWS, para 

que você possa criar recursos da AWS implantando uma CloudFormation pilha da AWS. A versão 2 da 
AWS CLI é recomendada. Para obter instruções de instalação, consulte Installing, atualizar, atualizar 
e desinstalar a AWS Land (Instalar, atualizar, atualizar e desinstalar a AWS). Para obter instruções 
de configuração da AWS CLI, consulte Configurações e configurações do arquivo de credenciais na 
documentação da AWS CLI.

• Um bucket do Amazon S3.
• Um conjunto de dados CSV com o esquema correto. (O repositório de código incluído nesse padrão 

fornece um arquivo CSV de amostra com o esquema e o tipo de dados corretos que você pode usar.)
• Um navegador da web compatível com o AWS Management Console. (Veja a lista de navegadores 

compatíveis.)
• Acesso ao console AWS Glue.
• Acesso ao console do AWS Step Functions.

Limitações

• No AWS Step Functions, o limite máximo para manter registros históricos é de 90 dias. Para obter mais 
informações, consulte Cotas e cotas para fluxos de trabalho padrão na documentação do AWS Step 
Functions.

Versões do produto

• Python 3 para AWS Lambda
• AWS Glue versão 2.0

Arquitetura

O fluxo de trabalho ilustrado no diagrama consiste nestas etapas de alto nível:

1. O usuário carrega um arquivo CSV na pasta de origem no Amazon S3.
2. Um evento de notificação do Amazon S3 inicia uma função do AWS Lambda que inicia a máquina de 

estado do Step Functions.
3. A função Lambda valida o esquema e o tipo de dados do arquivo CSV bruto.
4. Dependendo dos resultados da validação:

a. Se a validação do arquivo de origem for bem-sucedida, o arquivo será movido para a pasta de palco 
para processamento adicional.

b. Se a validação falhar, o arquivo será movido para a pasta de erros e uma notificação de erro será 
enviada por meio do Amazon SNS (Amazon SNS), se a validação falhar, o arquivo será movido para 
a pasta de erro, e uma notificação de erro será enviada

5. Um rastreador do AWS Glue cria o esquema do arquivo bruto a partir da pasta stage no Amazon S3.
6. Uma tarefa do AWS Glue transforma, compacta e particiona o arquivo bruto no formato Parquet.
7. O trabalho do AWS Glue também move o arquivo para a pasta de transformação no Amazon S3.
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8. O rastreador AWS Glue cria o esquema a partir do arquivo transformado. O esquema resultante pode 
ser usado por qualquer trabalho de análise. Você também pode usar o Amazon Athena para executar 
consultas ad-hoc para executar consultas ad hoc.

9. Se o pipeline for concluído sem erros, o arquivo do esquema será movido para a pasta de 
arquivamento. Se algum erro for encontrado, o arquivo será movido para a pasta de erros.

10.O Amazon SNS envia uma notificação que indica sucesso ou falha com base no status de conclusão do 
pipeline.

Todos os recursos da AWS usados nesse padrão não têm servidor. Não há servidores para gerenciar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS Glue — O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado que facilita que os clientes 
preparem e carregem seus dados para análise.

• AWS Step Functions — O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que permite 
combinar funções do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos 
negócios para criar aplicações essenciais aos negócios. Por meio do console gráfico do AWS Step 
Functions, você vê o fluxo de trabalho do seu aplicativo como uma série de etapas orientadas por 
eventos.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos que oferece escalabilidade líder do setor, disponibilidade de dados, segurança, segurança e 
performance.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens pub/
sub altamente disponível, durável, seguro e totalmente gerenciado que permite dissociar microsserviços, 
sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço computacional que permite executar código sem 
provisionar ou gerenciar servidores. O AWS Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo.

Código

O código desse padrão está disponível no GitHub repositório ETL Pipeline com o AWS Step Functions. O 
repositório de código contém os seguintes arquivos e pastas:

• template.yml— CloudFormation Modelo da AWS para criar o pipeline de ETL com o AWS Step 
Functions.

• parameter.json— Contém todos os parâmetros e valores dos parâmetros. Você atualiza esse 
arquivo para alterar os valores dos parâmetros, conforme descrito na seção Epics.

• myLayer/pythonpasta — Contém os pacotes do Python necessários para criar a camada necessária 
do AWS Lambda para este projeto.

• lambdapasta — Contém as seguintes funções do Lambda:
• move_file.py— Move o conjunto de dados de origem para a pasta de arquivamento, transformação 

ou erro.
• check_crawler.py— Verifica o status do rastreador AWS Glue quantas vezes for configurado pela 

variável deRETRYLIMIT  ambiente antes de enviar uma mensagem de falha.
• start_crawler.py— Inicia o rastreador AWS Glue.
• start_step_function.py— Inicia o AWS Step Functions.
• start_codebuild.py— Inicia o CodeBuild projeto da AWS.
• validation.py— Valida o conjunto de dados brutos de entrada.
• s3object.py— Cria a estrutura de diretórios necessária dentro do bucket do S3.

100

http://aws.amazon.com/glue/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
http://aws.amazon.com/step-functions/?step-functions.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&step-functions.sort-order=desc
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/sns/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc
http://aws.amazon.com/lambda/
https://github.com/aws-samples/aws-step-functions-etl-pipeline-pattern


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

• notification.py— Envia notificações de sucesso ou erro no final do pipeline.

Para usar o código de amostra, siga as instruções na seção Epics para usar o código de amostra, siga as 
instruções na seção Epics.

Epopeias
Preparar os arquivos de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código de 
amostra.

1. Abra o ETL Pipeline com 
o repositório AWS Step 
Functions.

2. Escolha Código na página 
principal do repositório, acima 
da lista de arquivos, e copie 
o URL listado em Clonar com 
HTTPS.

3. Altere seu diretório de trabalho 
para o local em que você 
deseja armazenar os arquivos 
de amostra.

4. Em um terminal ou prompt de 
comando, digite o comando:

git clone <repoURL>

onde<repoURL> se refere ao 
URL que você copiou na etapa 
2.

Desenvolvedor

Atualize os valores dos 
parâmetros.

Em sua cópia local 
do repositório, edite 
oparameter.json arquivo 
e atualize os valores dos 
parâmetros padrão da seguinte 
forma:

• pS3BucketName- O nome do 
bucket do S3 para armazenar 
os conjuntos de dados para 
armazenar os conjuntos de 
dados. O modelo criará esse 
bucket para você. O nome 
do bucket deve ser exclusivo 
globalmente.

• pSourceFolder─ O nome da 
pasta dentro do bucket do S3 
que será usada para carregar 
o arquivo CSV de origem.

• pStageFolder─ O nome da 
pasta dentro do bucket do S3 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que será usada como área de 
teste durante o processo.

• pTransformFolder─ O 
nome da pasta dentro do 
bucket do S3 que será usada 
para armazenar conjuntos 
de dados transformados e 
particionados.

• pErrorFolder─ A pasta 
dentro do bucket do S3 para a 
qual o arquivo CSV de origem 
será movido se não puder ser 
validado.

• pArchiveFolder ─ O nome 
da pasta dentro do bucket 
do S3 que será usada para 
arquivar o arquivo CSV de 
origem.

• pEmailforNotification- 
Um endereço de e-mail válido 
para receber notificações de 
sucesso/erro.

• pDatasetSchema─ O 
esquema do conjunto de 
dados com o qual o arquivo de 
origem será validado. O pacote 
Cerberus Python é usado 
para validação do conjunto de 
dados de origem. Para obter 
mais informações, consulte o 
site da Cerberus.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código-fonte para o 
bucket do S3.

Antes de implantar o 
CloudFormation modelo que 
automatiza o pipeline de ETL, 
você deve empacotar os arquivos 
de origem do CloudFormation 
modelo e carregá-los em um 
bucket do S3. Para fazer isso, 
execute o seguinte comando 
da API da AWS com seu perfil 
pré-configurado para fazer isso, 
execute o seguinte comando da 
API da AWS com seu perfil pré-
configur

aws cloudformation 
 package --template-
file template.yml --s3-
bucket <bucket_name> 
 --output-template-file 
 packaged.template --profile 
 <profile_name>

em que:

• <bucket_name>é o nome 
de um bucket do S3 existente 
na região da AWS onde 
você deseja implantar a pilha 
do S3 na qual você deseja 
implantar a pilha do S3 na 
região da AWS na qual você 
deseja implantar Esse bucket 
é usado para armazenar o 
pacote de código-fonte do 
CloudFormation modelo.

• <profile_name>é um 
perfil de CLI da AWS válido 
que você pré-configurou ao 
configurar o AWS CLI.

Desenvolvedor

Crie a pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo.

Para implantar o CloudFormation 
modelo, execute o seguinte 
comando da API da AWS para 
implantar o seguinte comando da 
CLI da AWS:

aws cloudformation 
 deploy --stack-name 
 <stack_name> --template-

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
file packaged.template 
 --parameter-overrides 
 file://parameter.json --
capabilities CAPABILITY_IAM 
 --profile <profile_name>

em que:

• <stack_name>é um 
identificador exclusivo para a 
CloudFormation pilha.

• <profile-name>é seu perfil 
pré-configurado da AWS CLI.

Verificar o progresso. No  CloudFormation console 
da AWS, verifique o progresso 
do desenvolvimento da 
pilha. Quando o status 
éCREATE_COMPLETE, a pilha foi 
implantada com sucesso.

Desenvolvedor

Anote o nome do banco de 
dados do AWS Glue.

A guia Saídas da pilha exibe 
o nome do banco de dados 
do AWS Glue exibe o nome 
do banco de dados do AWS 
Glue. O nome da chave 
éGlueDBOutput.

Desenvolvedor

Teste o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o pipeline de ETL. 1. Navegue até a pasta de 
origem (sourceou o nome 
da pasta que você definiu 
noparameter.json arquivo) 
dentro do bucket do S3.

2. Faça upload de um arquivo 
CSV de amostra para 
essa pasta. (O repositório 
de código fornece um 
arquivo de amostra 
chamadoSample_Bank_Transaction_Raw_Dataset.csv
que você pode usar.) O upload 
do arquivo iniciará o pipeline 
de ETL por meio do Step 
Functions.

3. No console do Step Functions, 
verifique o status do pipeline 
ETL.

Desenvolvedor

Verifique o conjunto de dados 
particionado.

Quando o pipeline de ETL 
for concluído, verifique se o 
conjunto de dados particionado 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
está disponível na pasta de 
transformação do Amazon 
S3 (transformou no nome 
da pasta que você definiu 
noparameter.json arquivo).

Verifique o banco de dados 
particionado do AWS Glue.

1. No console do AWS Glue, 
selecione o banco de dados 
do AWS Glue criado pela pilha 
(esse é o banco de dados 
que você anotou no épico 
anterior).

2. Verificar se a tabela 
particionada está disponível 
no Catálogo de dados do AWS 
Glue Data.

Desenvolvedor

Execute consultas. (Opcional) Use o Amazon Athena 
para executar consultas ad-hoc 
no banco de dados particionado 
e transformado. Para obter 
instruções, consulte Execução de 
consultas SQL usando o Amazon 
Athena na documentação da 
AWS.

Analista de banco de

Recursos relacionados
Documentação de serviços da AWS

• AWS Step Functions
• AWS Glue
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SNS

Informações adicionais
O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho do AWS Step Functions para um pipeline de ETL bem-
sucedido, a partir do painel Step Functions Inspector.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho do AWS Step Functions para um pipeline de ETL que falha 
devido a um erro de validação de entrada, no painel Step Functions Inspector.

Faça análises avançadas usando o ML do Amazon 
Redshift
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Criado por Po Hong (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Análise; 
aprendizado de máquina e IA

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift; Amazon SageMaker

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), você pode usar o aprendizado de máquina do Amazon 
Redshift (Amazon Redshift ML) para realizar análises de ML em dados armazenados em um cluster do 
Amazon Redshift ou no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O Amazon Redshift ML oferece 
suporte à aprendizagem supervisionada, que normalmente é usada para análises avançadas. Os casos 
de uso do Amazon Redshift ML incluem previsão de receita, detecção de fraudes de cartão de crédito e 
previsão do valor da vida útil do cliente (CLV) ou de rotatividade de clientes.

O Amazon Redshift ML facilita a criação, o treinamento e a implantação de modelos de ML para os 
usuários de banco de dados usando comandos SQL padrão. O Amazon Redshift ML usa o Amazon 
SageMaker Autopilot para treinar e ajustar automaticamente os melhores modelos de ML para 
classificação ou regressão com base em seus dados, enquanto você mantém o controle e a visibilidade.

Todas as interações entre o Amazon Redshift, o Amazon S3 e a Amazon SageMaker são abstraídas e 
automatizadas. Depois que o modelo de ML é treinado e implantado, ele fica disponível como uma função 
definida pelo usuário (UDF) no Amazon Redshift e pode ser usado em consultas SQL.   

Esse padrão complementa os modelos de criação, treinamento e implantação de ML no Amazon Redshift 
usando SQL com Amazon Redshift ML do blog da AWS e o SageMaker tutorial Criar, treinar e implantar 
um modelo de ML com a Amazon no Getting Started Resource Center.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Dados existentes em uma tabela do Amazon Redshift

Competências

• Familiaridade com termos e conceitos usados pelo Amazon Redshift ML, incluindo aprendizado de 
máquina, treinamento e previsão. Para obter mais informações sobre isso, consulte Treinamento de 
modelos de ML na documentação do Amazon Machine Learning (Amazon ML).

• Experiência com configuração de usuários, gerenciamento de acesso e sintaxe SQL padrão do 
Amazon Redshift. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos do Amazon Redshift na 
documentação do Amazon Redshift.

• Conhecimento e experiência com o Amazon S3 e o AWS Identity and Access Management (IAM). 
• A experiência em executar comandos na interface de linha de comando (CLI) da AWS também é 

benéfica, mas não é obrigatória.

Limitações

• O cluster do Amazon Redshift e o bucket do S3 devem estar localizados na mesma região da AWS.
• A abordagem desse padrão só oferece suporte a modelos de aprendizagem supervisionada, como 

regressão, classificação binária e classificação multiclasse. 
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Arquitetura

As etapas a seguir explicam como o Amazon Redshift ML funciona SageMaker para criar, treinar e 
implantar um modelo de ML: 

1. O Amazon Redshift exporta dados de treinamento para um bucket do S3.
2. SageMaker O Autopilot pré-processa automaticamente os dados de treinamento.
3. Depois que aCREATE MODEL declaração é invocada, o Amazon Redshift ML usa SageMaker para 

treinamento.
4. SageMaker O piloto automático pesquisa e recomenda o algoritmo de ML e os hiperparâmetros ideais 

que otimizam as métricas de avaliação.
5. O Amazon Redshift ML registra o modelo de ML de saída como uma função SQL no cluster do Amazon 

Redshift.
6. A função do modelo de ML pode ser usada em uma instrução SQL. 

Pilha de tecnologia

• Amazon Redshift
• SageMaker
• Amazon S3

Ferramentas
• Amazon Redshift — O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse totalmente gerenciado, em 

escala de petabyte e de nível empresarial.
• Amazon Redshift ML — O Amazon Redshift Machine Learning (Amazon Redshift ML) é um serviço 

robusto baseado em nuvem que ajuda analistas e cientistas de dados de todos os níveis de qualificação 
a usarem a tecnologia de ML.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. 
• Amazon SageMaker — SageMaker é um serviço de ML totalmente gerenciado. 
• Amazon SageMaker Autopilot — O SageMaker Autopilot é um conjunto de recursos que automatiza as 

principais tarefas de um processo automático de aprendizado de máquina (AutoML).

Código

Você pode criar um modelo de ML supervisionado no Amazon Redshift usando o seguinte código:

“CREATE MODEL customer_churn_auto_model
FROM (SELECT state, 
             account_length, 
             area_code, 
             total_charge/account_length AS average_daily_spend,  
             cust_serv_calls/account_length AS average_daily_cases, 
             churn  
      FROM customer_activity 
      WHERE  record_date < '2020-01-01'  
     )
TARGET churn
FUNCTION ml_fn_customer_churn_auto
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/Redshift-ML'
SETTINGS ( 
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  S3_BUCKET 'your-bucket'
);”)

Observações: OSELECT estado pode se referir às tabelas regulares do Amazon Redshift, às tabelas 
externas do Amazon Redshift Spectrum ou a ambas.

Epopeias
Prepare um conjunto de dados de treinamento e teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare um conjunto de dados 
de treinamento e teste.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o SageMaker console da 
Amazon. Siga as instruções do 
tutorial Criar, treinar e implantar 
um modelo de aprendizado 
de máquina para criar um 
arquivo .csv ou Apache Parquet 
que tenha uma coluna de rótulo 
(treinamento supervisionado) e 
nenhum cabeçalho. 

Observações: Recomendamos 
que você organize e divida o 
conjunto de dados brutos em um 
conjunto de treinamento para o 
treinamento do modelo (70 por 
cento) e um conjunto de teste 
para a avaliação de desempenho 
do modelo (30 por cento).

Cientista de dados

Preparar e configurar a pilha de tecnologia

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure um cluster do 
Amazon Redshift.

No console do Amazon Redshift, 
crie um cluster de acordo com 
as suas necessidades. Para 
obter mais informações sobre 
isso, consulte Criar um cluster
na documentação do Amazon 
Redshift.   

Importante: Os clusters 
do Amazon Redshift 
devem ser criados com 
a trilhaSQL_PREVIEW de 
manutenção. Para obter mais 
informações, consulte Escolher 
trilhas de manutenção de cluster
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA, arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket S3 para 
armazenar dados de treinamento 
e artefatos de modelo.

No console do Amazon S3, crie 
um bucket do S3 para os dados 
de treinamento e teste. Para 
obter mais informações sobre 
como criar um bucket do S3, 
consulte Criar um bucket do S3 a 
partir do AWS Quick Starts. 

Importante: Certifique-se de que 
o cluster do Amazon Redshift e o 
bucket do S3 estejam na mesma 
região. 

DBA, arquiteto de nuvem

Crie e anexe uma política do IAM 
ao cluster do Amazon Redshift.

Crie uma política de IAM para 
permitir que o cluster do Amazon 
Redshift acesse SageMaker 
o Amazon S3. Para obter 
instruções e etapas, consulte
Configuração de cluster para 
usar o Amazon Redshift ML
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA, arquiteto de nuvem

Permita que usuários e grupos 
do Amazon Redshift acessem 
esquemas e tabelas.

Conceda permissões para 
permitir que usuários e grupos 
no Amazon Redshift acessem 
esquemas e tabelas internos 
e externos. Para ver as 
etapas e instruções, consulte
Gerenciamento de permissões 
e propriedade na documentação 
do Amazon Redshift.

DBA

Crie e treine o modelo de ML no Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e treine o modelo de ML no 
Amazon Redshift.

Crie e treine o modelo de ML no 
ML do Amazon Redshift. Para 
obter mais informações, consulte 
aCREATE MODEL declaração 
na documentação do Amazon 
Redshift.

Desenvolvedor, Cientista de 
dados

Execute inferência e previsão em lote no Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a inferência usando a 
função do modelo ML gerado.

Para obter mais informações 
sobre como realizar inferências 
usando a função de modelo de 
ML gerada, consulte Predição

Cientista de dados, usuário de 
inteligência de negócios
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na documentação do Amazon 
Redshift.

Recursos relacionados
Prepare um conjunto de dados de treinamento e teste

• Construindo, treinando e implantando um modelo de aprendizado de máquina com a Amazon 
SageMaker

Preparar e configurar a pilha de tecnologia

• Criação de um cluster do Amazon Redshift
• Escolhendo faixas de manutenção de clusters do Amazon Redshift
• Criar um bucket do S3
• Configurando um cluster do Amazon Redshift para usar o ML do Amazon Redshift
• Gerenciamento de permissões e propriedade no Amazon Redshift

Crie e treine o modelo de ML no Amazon Redshift

• Declaração CREATE MODEL no Amazon Redshift 

Execute inferência e previsão em lote no Amazon Redshift

• Previsão no Amazon Redshift 

Outros recursos

• Conceitos básicos do ML do Amazon Redshift
• Criação, treinamento e implantação de modelos de ML no Amazon Redshift usando SQL com o Amazon 

Redshift ML
• Parceiros do Amazon Redshift
• Parceiros de competência em aprendizado de máquina da AWS

Acesse, consulte e junte tabelas do Amazon 
DynamoDB usando o Athena

Criado por Moinul Al-Mamun

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; bancos de 
dados; sem servidor; Big data

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; Amazon DynamoDB; 
AWS Lambda; Amazon S3
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Resumo

Resumo
Esse padrão mostra como configurar uma conexão entre o Amazon Athena e o Amazon DynamoDB 
usando o conector Amazon Athena DynamoDB. O conector usa uma função do AWS Lambda para 
consultar os dados no DynamoDB. Não será necessário escrever nenhum código para configurar a 
conexão. Depois que a conexão for estabelecida, você poderá acessar e analisar rapidamente as tabelas 
do DynamoDB usando o Athena Federated Query para executar comandos SQL a partir do Athena. Você 
também pode unir uma ou mais tabelas do DynamoDB umas às outras ou a outras fontes de dados, como 
Amazon Redshift ou Amazon Aurora.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa com permissões para gerenciar tabelas do DynamoDB, fontes de dados do 
Athena, Lambda e funções do AWS Identity and Access Management (IAM)

• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) no qual o Athena pode armazenar 
resultados da consultas

• Um bucket S3 em que o conector Athena DynamoDB pode salvar os dados em curto prazo
• Uma região da AWS que oferece suporte ao mecanismo Athena versão 2
• Permissões do IAM para acessar o Athena e os buckets S3 necessários
• Conector do Amazon Athena DynamoDB, instalado

Limitações

Há um custo para consultar tabelas do DynamoDB. Tamanhos de mesa que excedam alguns gigabytes 
(GBs) podem ter um alto custo. Recomendamos que você considere o custo antes de realizar qualquer 
operação completa de VARREDURA de tabela. Para obter mais informações, consulte Definição de preço 
do Amazon DynamoDB. Para reduzir custos e obter alto desempenho, recomendamos que você sempre 
use LIMIT em sua consulta (por exemplo,SELECT * FROM table1 LIMIT 10). Além disso, antes de 
realizar uma consulta JOIN ou GROUP BY em um ambiente de produção, considere o tamanho de suas 
tabelas. Se suas tabelas forem muito grandes, considere opções alternativas, como migrar a tabela para o 
Amazon S3.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como um usuário pode executar uma consultas SQL em uma tabela do 
DynamoDB a partir do Athena.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário executa uma consulta SQL em uma tabela do DynamoDB a partir do Athena.
2. O Athena inicia uma função do Lambda.
3. A função do Lambda consulta os dados solicitados na tabela do DynamoDB.
4. O DynamoDB retorna os dados solicitados para a função Lambda, que por sua vez transfere os 

resultados da consulta para o usuário por meio do Athena.
5. A função Lambda armazena dados no bucket do S3.

Pilha de tecnologia

• Amazon Athena

111

https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/connect-to-a-data-source.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/engine-versions-reference.html
https://github.com/awslabs/aws-athena-query-federation/tree/master/athena-dynamodb
http://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/
http://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/
http://aws.amazon.com/blogs/database/simplify-amazon-dynamodb-data-extraction-and-analysis-by-using-aws-glue-and-amazon-athena/
http://aws.amazon.com/blogs/database/simplify-amazon-dynamodb-data-extraction-and-analysis-by-using-aws-glue-and-amazon-athena/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

• Amazon DynamoDB
• Amazon S3
• AWS Lambda

Ferramentas
• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que ajuda a analisar dados diretamente no 

Amazon S3 usando SQL padrão.
• O Amazon Athena DynamoDB Connector é uma ferramenta da AWS que permite que o Athena se 

conecte ao DynamoDB e acesse suas tabelas usando consultas SQL.
• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 

desempenho rápido, previsível e escalável.
• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda a executar o código sem a necessidade de 

provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, portanto, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

Épicos
Criar exemplos de tabelas do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a primeira tabela de 
amostra.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do DynamoDB.

2. Escolha Create table.
3. Em Nome da tabela, insira

dydbtable1.
4. Em Chave de partição, digite

PK1.
5. Em Tecla de classificação, 

insira SK1.
6. Na seção Configurações da 

tabela, escolha Personalizar 
configurações.

7. Na seção Classe de tabela, 
escolha DynamoDB Standard.

8. Na seção Configurações 
de capacidade de leitura/
gravação, para o modo 
Capacidade, escolha Sob 
demanda.

9. Na seção Criptografia em 
repouso, escolha Propriedade 
do Amazon DynamoDB.

10.Escolha Create table.

Desenvolvedor

Insira dados de amostra na 
primeira tabela.

1. Abra o console do DynamoDB.
2. No painel de navegação, 

escolha Tabela e, em seguida, 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
escolha sua tabela na coluna
Nome.

3. Escolha Ações e, em seguida, 
escolha Criar item.

4. Selecione JSON.
5. No editor de atributos, insira 

os seguintes dados de 
exemplo:

{ 
  "PK1": "1234", 
  "SK1": "info", 
  "Salary": "5000" 
 } 
 { 
  "PK1": "1235", 
  "SK1": "info", 
  "Salary": "5200" 
 }

Crie a segunda tabela de 
amostra.

1. Abra o console do DynamoDB.
2. Escolha Create table.
3. Em Nome da tabela, insira

dydbtable2.
4. Em Chave de partição, digite

PK2.
5. Em Tecla de classificação, 

insira SK2.
6. Na seção Configurações da 

tabela, escolha Personalizar 
configurações.

7. Na seção Classe de tabela, 
escolha DynamoDB Standard.

8. Na seção Configurações 
de capacidade de leitura/
gravação, para o modo 
Capacidade, escolha Sob 
demanda.

9. Na seção Criptografia em 
repouso, escolha Propriedade 
do Amazon DynamoDB.

10.Escolha Create table.

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Insira dados de amostra na 
segunda tabela.

1. Abra o console do DynamoDB.
2. No painel de navegação, 

escolha Tabela e, em seguida, 
escolha sua tabela na coluna
Nome.

3. Escolha Ações e, em seguida, 
escolha Criar item.

4. Selecione JSON.
5. No editor de atributos, insira 

os seguintes dados de 
exemplo:

{ 
  "PK2": "1234", 
 "SK2": "bonus", 
 "Bonus": "500"
}
{ 
  "PK2": "1235", 
 "SK2": "bonus", 
 "Bonus": "1000"
}

Desenvolvedor

Crie uma fonte de dados no Athena para DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o conector da origem 
dos dados.

Crie uma fonte de dados para o 
DynamoDB e, em seguida, crie 
uma função Lambda para se 
conectar a essa fonte de dados:

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do Athena.

2. No painel de navegação, 
escolha Fontes de dados e 
selecione Criar origem de 
dados.

3. Escolha a fonte de dados do
Amazon DynamoDB e, em 
seguida, escolha Avançar.

4. Na seção Detalhes da fonte de 
dados, em Nome da fonte de 
dados, insira TestDynamoDB.

5. Na seção Detalhes da 
conexão, selecione uma 
função Lambda que já esteja 
implantada ou escolha Criar 
função Lambda se você não 
tiver uma função Lambda 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para usar nesse padrão.
Observações: Para obter 
mais informações sobre 
como criar uma função do 
Lambda, consulte Conceitos 
básicos do Lambda no Guia 
do desenvolvedor do Lambda.

6. (Opcional) Se você escolher
Criar função Lambda, deverá 
configurar o CloudFormation 
modelo da AWS incluído 
pelo aplicativo Java 
antes de implantar essa 
pilha. O modelo inclui 
ApplicationName, SpillBucket 
AthenaCatalogName, e 
outras configurações do 
aplicativo. Observações:
Depois de implantar esse 
aplicativo baseado em Java, 
a pilha cria uma função 
Lambda que permite que o 
Athena se comunique com o 
DynamoDB. Isso torna suas 
tabelas acessíveis por meio de 
comandos SQL.

7. Implante sua função do 
Lambda

8. Escolha Next (Próximo).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se a função Lambda 
pode acessar o balde de 
vazamento do S3.

1. Abra o console do lambda.
2. No painel de navegação, 

escolha Funções e selecione 
a função que você criou 
anteriormente.

3. Escolha a guia Configuration 
(Configuração).

4. No painel esquerdo, escolha
Variáveis de ambiente e 
confirme se o valor da chave 
éspill_bucket.

5. No painel esquerdo, escolha
Permissões e, na seção
Função de execução, escolha 
a função do IAM anexada.
Observações: Você é 
direcionado para a função do 
IAM anexada à sua função do 
Lambda no console do IAM.

6. Confirme se você tem 
permissão para escrever 
nospill_bucket bucket.

Se você tiver algum erro, 
consulte a seção Informações 
adicionais neste padrão para 
obter orientação.

Desenvolvedor

Acesse tabelas do DynamoDB a partir do Athena

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Consulte as tabelas do 
DynamoDB.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do Athena.

2. No painel de navegação, 
escolha Fontes de dados e 
selecione Criar origem de 
dados.

3. No painel de navegação, 
selecione Query editor (Editor 
de consultas).

4. Na guia Editor, na seção
Dados, para Fonte de dados, 
escolha sua fonte de dados 
para Fonte de dados.

5. Em Database (Banco de 
dados), escolha seu banco de 
dados.

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Para a Consulta 1, insira a 

seguinte consulta:SELECT * 
FROM dydbtable1 t1;

7. Escolha Executar e, em 
seguida, verifique a saída na 
tabela.

8. Para a Consulta 2, insira a 
seguinte consulta:SELECT * 
FROM dydbtable2 t2;

9. Escolha Executar e, em 
seguida, verifique a saída na 
tabela.

Una as duas tabelas do 
DynamoDB.

O DynamoDB é um 
armazenamento de dados 
NoSQL e não oferece suporte 
à operação de junção SQL. 
Consequentemente, você deve 
realizar uma operação de união 
em duas tabelas do DynamoDB:

1. Escolha o ícone de adição 
para criar outra consulta.

2. Para a Consulta 3, insira a 
seguinte consulta:

SELECT pk1, salary, bonus 
 FROM dydbtable1 t1 
 JOIN dydbtable2 t2 ON 
 t1.pk1 = t2.pk2;

Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Conector Amazon Athena DynamoDB (AWS Labs)
• Consulte qualquer fonte de dados com a nova consulta federada do Amazon Athena (AWS Big Data 

Blog)
• Referência da versão do motor Athena (Guia do usuário do Athena)
• Simplifique a extração e análise de dados do Amazon DynamoDB usando o AWS Glue e o Amazon 

Athena (blog de banco de dados da AWS)

Informações adicionais
Se você executar uma consulta no Athena comspill_bucket no{bucket_name}/folder_name/
formato, poderá receber a seguinte mensagem de erro:

"GENERIC_USER_ERROR: Encountered an exception[java.lang.RuntimeException] from your 
 LambdaFunction[arn:aws:lambda:us-east-1:xxxxxx:function:testdynamodb] executed in 
 context[retrieving meta-data] with message[You do NOT own the spill bucket with the name: 
 s3://test-bucket-dynamodbconnector/athena_dynamodb_spill_data/] 
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para os resultados da consulta do Amazon Redshift

 This query ran against the "default" database, unless qualified by the query. Please 
 post the error message on our forum  or contact customer support  with Query Id: 
 0acc5858-69a4-41d6-b8ab-84d163a7cb00"

Para resolver esse erro, atualize a variável de ambiente da função Lambdaspill_bucket para 
e{bucket_name_only}, em seguida, atualize a seguinte política do Lambda IAM para acesso à 
gravação em bucket:

{ 
             "Action": [ 
                 "s3:GetObject", 
                 "s3:ListBucket", 
                 "s3:GetBucketLocation", 
                 "s3:GetObjectVersion", 
                 "s3:PutObject", 
                 "s3:PutObjectAcl", 
                 "s3:GetLifecycleConfiguration", 
                 "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                 "s3:DeleteObject" 
            ], 
             "Resource": [ 
                 "arn:aws:s3:::spill_bucket", 
                 "arn:aws:s3::: spill_bucket/*" 
            ], 
             "Effect": "Allow" 
        }

Como alternativa, você pode remover o conector da fonte de dados Athena que você criou anteriormente e 
recriá-lo usando somente{bucket_name} paraspill_bucket.

Configure a classificação específica do idioma para 
os resultados da consulta do Amazon Redshift 
usando uma UDF escalar de Python

Criado por Ethan Stark (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Análise Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Resumo
Esse padrão fornece etapas e código de amostra para usar uma UDF escalar do Python (função definida 
pelo usuário) para configurar a classificação linguística sem distinção entre maiúsculas e minúsculas para 
os resultados de consultas do Amazon Redshift. É necessário usar uma UDF escalar em Python porque 
o Amazon Redshift retorna resultados com base na ordenação binária UTF-8 e não oferece suporte à 
classificação específica do idioma. Um UDF Python é um código de processamento não SQL baseado 
em um programa Python 2.7 e executado em um data warehouse. Você pode executar o código UDF 
do Python com uma instrução SQL em uma única consulta. Para obter mais informações, consulte a 
publicação Introdução às UDFs do Python na Amazon Redshift AWS Big Data Blog.

Os dados de amostra nesse padrão são baseados no alfabeto turco para fins de demonstração. O escalar 
Python UDF nesse padrão foi criado para fazer com que os resultados de consulta padrão do Amazon 
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Redshift estejam em conformidade com a ordem linguística dos caracteres no idioma turco. Para obter 
mais informações, consulte o exemplo do idioma turco na seção Informações adicionais desse padrão. 
Você pode modificar a UDF escalar do Python nesse padrão para outras linguagens.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Cluster Amazon Redshift com banco de dados, esquema e tabelas
• Usuário do Amazon Redshift com permissões CREATE TABLE e CREATE FUNCTION
• Python 2.7 ou posterior

Limitações

A classificação linguística usada pelas consultas nesse padrão não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon Redshift
• Python UDFs

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de petabytes gerenciado na 
nuvem da AWS. O Amazon Redshift está integrado com seu data lake, o que permite que você use seus 
dados para adquirir novos insights para seus negócios e clientes.

Outras ferramentas

• Funções definidas pelo usuário do Python (UDFs) são funções que você pode escrever em Python e 
depois chamar instruções SQL.

Epopéias
Desenvolva código para classificar os resultados da consulta em ordem linguística

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tabela para seus dados 
de exemplo.

Para criar uma tabela no Amazon 
Redshift e inserir seus dados 
de amostra na tabela, use as 
seguintes instruções SQL:

CREATE TABLE my_table 
 (first_name varchar(30));

INSERT INTO my_table 
 (first_name)

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
VALUES 
    ('ali'), 
    ('Ali'), 
    ('ırmak'), 
    ('IRMAK'), 
    ('irem'), 
    ('İREM'), 
    ('oğuz'), 
    ('OĞUZ'), 
    ('ömer'), 
    ('ÖMER'), 
    ('sedat'), 
    ('SEDAT'), 
    ('şule'),

Nota: Os primeiros nomes nos 
dados de amostra incluem 
caracteres especiais do 
alfabeto turco. Para obter 
mais informações sobre as 
considerações sobre o idioma
turco para este exemplo, 
consulte o exemplo do idioma 
turco na seção Informações 
adicionais desse padrão.

120



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a classificação padrão 
dos dados da amostra.

Para ver a classificação padrão 
de seus dados de amostra no 
Amazon Redshift, execute a 
seguinte consulta:

SELECT first_name FROM 
 my_table ORDER BY 
 first_name;

A consulta retorna a lista dos 
primeiros nomes da tabela que 
você criou anteriormente:

first_name
---------------
Ali
IRMAK
OĞUZ
SEDAT
ali
irem
oğuz
sedat
ÖMER
ömer
İREM
ırmak
ŞULE
şule

Os resultados da consulta 
não estão na ordem correta 
porque a ordenação binária 
padrão UTF-8 não acomoda 
a ordenação linguística dos 
caracteres especiais em turco.

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma UDF escalar em 
Python.

Para criar uma UDF escalar em 
Python, use o seguinte código 
SQL: 

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 collate_sort (value 
 varchar)  
RETURNS varchar  
IMMUTABLE  
AS  
$$     
    def sort_str(val): 
        import string 
         
        dictionary = { 
            'I': 'ı',  
            'ı': 'h~',  
            'İ': 'i',  
            'Ş': 's~',  
            'ş': 's~',  
            'Ğ': 'g~',  
            'ğ': 'g~',  
            'Ü': 'u~',  
            'ü': 'u~',  
            'Ö': 'o~',  
            'ö': 'o~',  
            'Ç': 'c~',  
            'ç': 'c~' 
        } 
         
        for key, value in 
 dictionary.items(): 
            val = 
 val.replace(key, value) 
         
        return val.lower() 
  
    return sort_str(value) 
     
$$ LANGUAGE plpythonu;

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Consulte os dados de exemplo. Para adquirir os dados de 
exemplo usando o Python UDFs, 
execute esta consulta SQL:

SELECT first_name FROM 
 my_table ORDER BY 
 collate_order(first_name);

A consulta agora retorna os 
dados de amostra em ordem 
linguística turca:

first_name
---------------
ali
Ali
ırmak
IRMAK
irem
İREM
oğuz
OĞUZ
ömer
Ömer
sedat
SEDAT
şule
ŞULE

Engenheiro de dados

Recursos relacionados
• Cláusula ORDER BY (documentação do Amazon Redshift)
• Criação de uma UDF escalar em Python (documentação do Amazon Redshift)

Informações adicionais
Exemplo de idioma turco

O Amazon Redshift retorna os resultados da consulta com base na ordenação binária de classificação 
UTF-8, não na ordenação de classificação específica do idioma. Isso significa que, se você consultar uma 
tabela do Amazon Redshift contendo caracteres turcos, os resultados da consulta não serão classificados 
de acordo com a ordem linguística do idioma turco. O idioma turco contém seis caracteres especiais (ç, 
ı, ğ, ö, ş e ü) que não aparecem no alfabeto latino. Esses caracteres especiais são colocados no final de 
um conjunto de resultados classificado com base na ordenação binária UTF-8, conforme mostra a tabela a 
seguir.

Ordenação binária UTF-8 Ordenação linguística turca

a a

b b

c c
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d c (*)

p d

f p

g f

h g

i país (*)

j h

k i (*)

l i

m j

n k

o l

p m

r n

s o

t ö (*)

u p

v r

y s

z ş (*)

c (*) t

país (*) u

i (*) ü (*)

ö (*) v

ş (*) y

ü (*) z

Nota: O asterisco (*) indica um caractere especial no idioma turco.

Como ilustra a tabela acima, o caractere especial ç está entre c e d na ordenação linguística turca, mas 
aparece depois de z na ordenação binária UTF-8. O escalar Python UDF nesse padrão usa o seguinte 
dicionário de substituição de caracteres para substituir os caracteres especiais turcos por caracteres 
equivalentes em latim correspondentes.

Caractere especial turco Caractere equivalente em latim

ç c~
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ı h ~

ğ g~

ö o~

ş s

ü u~

Nota: Um caractere til (~) é anexado ao final dos caracteres latinos que substituem os caracteres especiais 
turcos correspondentes.

Modifique uma função escalar do Python UDF

Para modificar a função escalar UDF do Python a partir desse padrão para que a função aceite um 
parâmetro de localização e suporte um dicionário de várias transações, use o seguinte código SQL:

CREATE OR REPLACE FUNCTION collate_sort (value varchar, locale varchar)  
RETURNS varchar  
IMMUTABLE  
AS  
$$     
    def sort_str(val): 
       import string 
       # Turkish Dictionary 
       if locale == 'tr-TR': 
            dictionary = { 
               'I': 'ı',  
               'ı': 'h~',  
               'İ': 'i',  
               'Ş': 's~',  
               'ş': 's~',  
               'Ğ': 'g~',  
               'ğ': 'g~',  
               'Ü': 'u~',  
               'ü': 'u~',  
               'Ö': 'o~',  
               'ö': 'o~',  
               'Ç': 'c~',  
               'ç': 'c~' 
        } 
        # German Dictionary 
        if locale == 'de-DE': 
            dictionary = { 
               .... 
               .... 
        } 
         
        for key, value in dictionary.items(): 
            val = val.replace(key, value) 
         
        return val.lower() 
  
    return sort_str(value) 
     
$$ LANGUAGE plpythonu;

O código do exemplo a seguir mostra como adquirir o Python UDFs modificado:

SELECT first_name FROM my_table ORDER BY collate_order(first_name, 'tr-TR');
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Inscreva uma função Lambda para receber 

notificações de eventos de buckets S3 entre regiões

Assine uma função do Lambda para notificações de 
eventos de buckets do S3 em diferentes regiões da 
AWS para notificações de eventos de buckets do 
S3 em

Criado por Suresh Konathala (AWS) e Arindom Sarkar (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Análises Serviços da AWS: AWS Lambda; 
Amazon S3; Amazon SNS; 
Amazon SQS

Resumo
As notificações de eventos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) publicam notificações 
para determinados eventos em seu bucket do S3 (por exemplo, eventos criados por objetos, eventos de 
remoção de objetos ou eventos de objetos de restauração). Você pode usar uma função do AWS Lambda 
para processar essas notificações de acordo com os requisitos do seu aplicativo. No entanto, a função 
Lambda não pode se inscrever diretamente nas notificações dos buckets do S3 hospedados em diferentes 
regiões da AWS.

A abordagem desse padrão implanta um cenário de fanout para processar notificações do Amazon S3 de 
buckets do S3 entre regiões usando um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para 
cada região. Esses tópicos do SNS regional enviam notificações de eventos do Amazon S3 para uma fila 
a a Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) em uma região central que também contém a função 
do Lambda que também contém a função do Lambda. A função Lambda se inscreve nessa fila do SQS e 
processa as notificações de eventos de acordo com os requisitos da sua organização.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Buckets S3 existentes em várias regiões, incluindo uma região central para hospedar a fila do Amazon 

SQS e a função Lambda.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada. Para obter mais informações sobre 

isso, consulte Instalar, desinstalar a AWS na documentação do AWS (AWS) na documentação do AWS. 
• Familiaridade com o cenário de fanout no Amazon SNS. Para obter mais informações sobre isso, 

consulte Cenários comuns do Amazon SNS na documentação do Amazon SNS.

Arquitetura
O diagrama seguinte mostra a a arquitetura da abordagem desse padrão. 

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:
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Ferramentas

1. O Amazon S3 envia notificações de eventos sobre buckets do S3 (por exemplo, objeto criado, objeto 
removido ou objeto restaurado) para um tópico do SNS na mesma região.

2. O tópico do SNS publica o evento em uma fila do SQS na região central.
3. A fila SQS é configurada como fonte de eventos para sua função Lambda e armazena as mensagens de 

eventos para a função Lambda. 
4. A função Lambda pesquisa mensagens na fila do SQS e processa as notificações de eventos do 

Amazon S3 de acordo com os requisitos do seu aplicativo.

Pilha de tecnologia

• Lambda
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• Amazon S3

Ferramentas
• AWS CLI — A Interface de Linhas de Comando da AWS (AWS) (AWS) é uma ferramenta de código 

aberto para interagir com serviços da AWS por meio de comandos em seu shell de linha de comando. 
Com o mínimo de configuração, você pode executar comandos da AWS CLI que implementam uma 
funcionalidade equivalente àquela fornecida pelo AWS Management Console baseado em navegador a 
a partir de um prompt de comando.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que suporta a execução de código sem 
provisionar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar 
ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar ou gerenciar O Lambda executa o código somente 
quando necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por 
segundo. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o 
código não estiver em execução.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) coordena e gerencia a a a a 
a a a a a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e 
endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais 
eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

• Amazon SQS Simple Queue Service (Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) oferece uma fila 
a segura, durável e disponível que permite integrar e desacoplar sistemas de software e componentes 
distribuídos. O Amazon SQS oferece suporte a filas padrão e FIFO.

Épicos
Crie a fila SQS e a função Lambda em sua região central

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma fila SQS com um 
gatilho Lambda.

Faça login no AWS Management 
Console e use as instruções do 
tutorial Usando o Lambda com o 

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Amazon SQS na documentação 
do AWS Lambda para criar 
os seguintes recursos em sua 
região central:

• uma função de execução do 
Lambda

• Uma função Lambda para 
processar os eventos do 
Amazon S3

• uma fila a do SQS

Observações: Certifique-se 
de configurar a a fila a como a 
origem de eventos para a função 
do Lambda.

Crie um tópico do SNS e configure notificações de eventos para os buckets do S3 
em cada região necessária

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS para 
receber notificações de eventos 
do Amazon S3 para receber 
notificações de eventos do 
Amazon S3 para receber 
notificações

Crie um tópico do SNS em uma 
região da qual você deseja 
receber notificações de eventos 
do Amazon S3. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Criação de um tópico do SNS na 
documentação do Amazon SNS. 

Importante: Certifique-se de 
registrar o nome de recurso da 
Amazon (ARN) do tópico do SNS 
(ARN) do SNS (ARN) do SNS 
(ARN) do 

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem

Assine o tópico do SNS na fila 
central do SQS.

Assine seu tópico do SNS na 
fila SQS hospedada pela sua 
região central. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Inscrever-se em um tópico 
do SNS na documentação do 
Amazon SNS.

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem

Atualize a política de acesso do 
tópico do SNS.

1. Abra o console do Amazon 
SNS, escolha Tópicos e, em 
seguida, escolha o tópico 
do SNS que você criou 
anteriormente.

2. Escolha Editar e, em seguida, 
expanda a seção Política de 
acesso - opcional.

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Anexe a seguinte política de 

acesso ao seu tópico do SNS 
para permitirsns:publish
permissão para o Amazon S3 
e escolha Salvar:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": 
 "s3.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": 
 "sns:Publish", 
      "Resource": 
 "arn:aws:sns:us-
west-2::s3Events-SNSTopic-
us-west-2" 
    } 
  ]
}

Configure notificações para cada 
bucket do S3 na região.

Configure notificações de 
eventos para cada bucket do 
S3 na região. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Habilitar e configurar notificações 
de eventos usando o console do 
Amazon S3 na documentação do 
Amazon S3 na documentação do 
Amazon S3 na documentação do 
Amazon S3.

Observações: Na seção
Destino, escolha o tópico do 
SNS e especifique o ARN do 
tópico do SNS que você criou 
anteriormente.

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem

Repita esse épico para todas as 
regiões necessárias.

Importante: Repita as tarefas 
deste épico para cada região 
da qual você deseja receber 
notificações de eventos do 
Amazon S3, incluindo sua região 
central.

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem

Recursos relacionados
• Configurando uma política de acesso (documentação do Amazon SQS)
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Três tipos de trabalho do AWS 
Glue para conversão de dados

• Configurar uma fila a como uma origem de eventos (documentação do AWS Lambda) como uma fonte 
de eventos (documentação do AWS Lambda) como uma fonte de

• Configurando uma fila SQS para iniciar uma função do Lambda (documentação do Amazon SQS)
• AWS::Lambda::Function recurso ( CloudFormation documentação da AWS)

Três tipos de tarefas de ETL do AWS Glue para 
converter dados em Apache Parquet

Criado por Adnan Alvee (AWS), Karthikeyan Ramachandran e Nith Govindasivan (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Análise Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Glue

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), o AWS Glue é um serviço para extrair, transformar e carregar 
(ETL) totalmente gerenciado. O AWS Glue torna econômico categorizar os dados, limpá-los, enriquecê-los 
e movê-los de modo confiável entre vários armazenamentos e fluxos de dados.

Esse padrão fornece diferentes tipos de trabalho no AWS Glue e usa três scripts diferentes para 
demonstrar a criação de trabalhos de ETL.

Você pode usar o AWS Glue para escrever trabalhos de ETL em um ambiente de shell em Python. Você 
também pode criar trabalhos de ETL em lote e de streaming usando Python (PySpark) ou Scala em um 
ambiente gerenciado do Apache Spark. Para começar a criar trabalhos de ETL, esse padrão se concentra 
em trabalhos de ETL em lote usando Python PySpark, shell e Scala. As tarefas de shell do Python são 
destinadas a cargas de trabalho que exigem menos poder de computação. O ambiente gerenciado do 
Apache Spark é destinado a cargas de trabalho que exigem alto poder de computação.

O Apache Parquet foi desenvolvido para suportar esquemas eficientes de compressão e codificação. Ele 
pode acelerar suas cargas de trabalho de análise porque armazena dados de forma colunar. A conversão 
de dados em Parquet pode economizar espaço, custo e tempo de armazenamento a longo prazo. Para 
saber mais sobre o Parquet, consulte a postagem do blog Apache Parquet: Como ser um herói com o 
formato de dados colunares de código aberto.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Função do AWS Identity and Access Management (IAM) (Se você não tiver uma função do, consulte a 
seção Informações adicionais).

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS Glue
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• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Apache Parquet

Automação e escala

• Os fluxos de trabalho do AWS Glue oferecem suporte à automação total de um pipeline de ETL.
• Você pode alterar o número de unidades de processamento de dados (DPUs) ou tipos de operador para 

escalar horizontal e verticalmente.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado para categorizar, limpar, enriquecer e mover 
seus dados entre vários armazenamentos e fluxos de dados.

Outras ferramentas

• O Apache Parquet é um formato de arquivo de dados orientado por colunas de código aberto projetado 
para armazenamento e recuperação.

Configuração

Use as configurações a seguir para configurar o poder computacional do AWS Glue ETL. Para reduzir 
custos, use as configurações mínimas ao executar a carga de trabalho fornecida nesse padrão. 

• Shell Python — Você pode usar 1 DPU para utilizar 16 GB de memória ou 0,0625 DPU para utilizar 1 GB 
de memória. Esse padrão usa 0,0625 DPU, que é o padrão no console do AWS Glue.

• Python ou Scala for Spark — Se você escolher os tipos de trabalho relacionados ao Spark no console, 
o AWS Glue, por padrão, usa 10 trabalhadores e o tipo de trabalhador G.1X. Esse padrão usa dois 
trabalhadores, que é o número mínimo permitido, com o tipo de trabalhador padrão, que é suficiente e 
econômico.

A tabela a seguir mostra os diferentes tipos de trabalhadores do AWS Glue para o ambiente Apache 
Spark. Como um shell job do Python não usa o ambiente Apache Spark para executar o Python, ele não 
está incluído na tabela.

Padrão G.1X G.2X

vCPU 4 4 8

Memória 16 GB 16 GB 32 GB

Espaço em disco 50 GB 64 GB 128 GB

Executor por operador 2 1  1

Código

Para ver o código usado nesse padrão, incluindo a função do IAM e a configuração dos parâmetros, 
consulte a seção Informações adicionais.
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Épicos
Carrereregue dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carrereregue dados para um 
bucket do S3 novo ou existente.

Crie ou use um bucket S3 
existente em sua conta. 
Faça o upload do arquivo 
sample_data.csv na seção
Anexos e anote a localização do 
bucket e do prefixo do S3.

AWS geral

Crie e execute o trabalho do AWS Glue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a tarefa do AWS Glue. Na seção ETL do console do 
AWS Glue, adicione uma tarefa 
do AWS Glue. Selecione o 
tipo de trabalho apropriado, a 
versão do AWS Glue e o tipo de 
DPU/trabalhador e o número de 
trabalhadores correspondentes. 
Para obter detalhes, consulte a 
seção Configuração.

Desenvolvedor, nuvem ou dados

Altere os locais de entrada e 
saída.

Copie o código correspondente 
ao seu trabalho do AWS Glue e 
altere o local de entrada e saída 
que você anotou no épico Upload 
the data.

Desenvolvedor, nuvem ou dados

Configure os parâmetros. Você pode usar os trechos 
fornecidos na seção Informações 
adicionais para definir 
parâmetros para seu trabalho 
de ETL. O AWS Glue usa 
quatro nomes de argumentos 
internamente:

• --conf
• --debug
• --mode
• --JOB_NAME

O--JOB_NAME parâmetro deve 
ser inserido explicitamente 
no console do AWS Glue. 
Escolha Trabalhos, Editar Job,
Configuração de segurança, 
bibliotecas de scripts e 
parâmetros do trabalho 

Desenvolvedor, nuvem ou dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(opcional). Insira--JOB_NAME
como a chave e forneça um 
valor. Também é possível usar a 
Command Line Interface (AWS 
CLI) da AWS Glue para definir 
esse parâmetro. O--JOB_NAME
parâmetro é usado pelo Spark e 
não é necessário em um trabalho 
de ambiente shell do Python.

Você deve adicionar-- antes 
de cada nome de parâmetro; 
caso contrário, o código não 
funcionará. Por exemplo, para os 
trechos de código, os parâmetros 
de localização devem ser 
invocados por--input_loc--
output_loc e.

Execute o trabalho de ETL. Execute seu trabalho e verifique 
a saída. Observe quanto espaço 
foi reduzido em relação ao 
arquivo original.

Desenvolvedor, nuvem ou dados

Recursos relacionados
Referências

• Apache Spark
• AWS Glue: como funciona
• Preços do AWS Glue

Tutoriais e vídeos

• O que é o AWS Glue?

Informações adicionais
Função do IAM

Ao criar as tarefas do AWS Glue, você pode usar uma função existente do IAM que tenha as permissões 
mostradas no trecho de código a seguir ou uma nova função.

Para criar uma função do, use o seguinte código YAML.

# (c) 2022 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. This AWS 
 Content is provided subject to the terms of the AWS Customer
# Agreement available at https://aws.amazon.com/agreement/ or other written agreement 
 between Customer and Amazon Web Services, Inc.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Description: This template will setup IAM role for AWS Glue service.
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Resources: 
  rGlueRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "glue.amazonaws.com" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      ManagedPolicyArns: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole 
      Policies: 
        - PolicyName: !Sub "${AWS::StackName}-s3-limited-read-write-inline-policy" 
          PolicyDocument: 
            Version: "2012-10-17" 
            Statement: 
              - Effect: Allow 
                Action: 
                  - "s3:PutObject" 
                  - "s3:GetObject" 
                Resource: "arn:aws:s3:::*/*" 
      Tags: 
        - Key  : "Name" 
          Value : !Sub "${AWS::StackName}"

Outputs: 
  oGlueRoleName: 
    Description: AWS Glue IAM role 
    Value: 
      Ref: rGlueRole 
    Export: 
      Name: !Join [ ":", [ !Ref "AWS::StackName", rGlueRole ] ]

AWS Glue Python Shell

O código Python usa os Pandas e as PyArrow bibliotecas para converter dados em Parquet. A biblioteca 
Pandas já está disponível. A PyArrow biblioteca é baixada quando você executa o padrão, porque é uma 
execução única. Você pode usar arquivos wheel PyArrow para converter em uma biblioteca e fornecer o 
arquivo como um pacote de biblioteca. Para obter mais informações sobre o empacotamento de arquivos 
de roda, consulte Fornecendo sua própria biblioteca Python.

Parâmetros do shell do AWS Glue Python

from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["input_loc", "output_loc"])

Código de shell do AWS Glue Python

from io import BytesIO
import pandas as pd
import boto3
import os
import io
import site
from importlib import reload
from setuptools.command import easy_install
install_path = os.environ['GLUE_INSTALLATION']
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easy_install.main( ["--install-dir", install_path, "pyarrow"] )
reload(site)
import pyarrow

input_loc = "bucket-name/prefix/sample_data.csv"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

input_bucket = input_loc.split('/', 1)[0]
object_key = input_loc.split('/', 1)[1]

output_loc_bucket = output_loc.split('/', 1)[0]
output_loc_prefix = output_loc.split('/', 1)[1]  

s3 = boto3.client('s3')
obj = s3.get_object(Bucket=input_bucket, Key=object_key)
df = pd.read_csv(io.BytesIO(obj['Body'].read()))

parquet_buffer = BytesIO()
s3_resource = boto3.resource('s3')
df.to_parquet(parquet_buffer, index=False)  
s3_resource.Object(output_loc_bucket, output_loc_prefix +  'data' + 
 '.parquet').put(Body=parquet_buffer.getvalue()) 

Trabalho do AWS Glue Spark com Python

Para usar um tipo de trabalho do AWS Glue Spark com Python, escolha Spark como o tipo de trabalho. 
Escolha Spark 3.1, Python 3 com melhor tempo de inicialização do trabalho (Glue versão 3.0) como a 
versão do AWS Glue.

Parâmetros do AWS Glue Python

from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME", "input_loc", "output_loc"])

Trabalho do AWS Glue Spark com código Python

import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from awsglue.job import Job

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)

input_loc = "bucket-name/prefix/sample_data.csv"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options(\ 
    connection_type = "s3", \ 
    connection_options = {  
        "paths": [input_loc]}, \ 

135



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Informações adicionais

    format = "csv", 
    format_options={ 
        "withHeader": True, 
        "separator": "," 
    })

outputDF = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(\ 
    frame = inputDyf, \ 
    connection_type = "s3", \ 
    connection_options = {"path": output_loc \ 
        }, format = "parquet")     

Para um grande número de arquivos grandes compactados (por exemplo, 1.000 arquivos com cerca de 3 
MB), use ocompressionType parâmetro com orecurse parâmetro para ler todos os arquivos que estão 
disponíveis no prefixo, conforme mostrado no código a seguir.

input_loc = "bucket-name/prefix/"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options( 
                    connection_type = "s3",  
                    connection_options = {"paths": [input_loc],  
                                            "compressionType":"gzip","recurse" :"True", 
                                            }, 
                    format = "csv", 
                    format_options={"withHeader": True,"separator": ","} 
                    )

Para um grande número de arquivos pequenos compactados (por exemplo, 1.000 arquivos com cerca 
de 133 KB), use ogroupFiles parâmetro, junto com os parâmetroscompressionType e osrecurse
parâmetros. OgroupFiles parâmetro agrupa arquivos pequenos em vários arquivos grandes e controla o 
agrupamento até o tamanho especificado em bytes (por exemplo, 1 MB).groupSize O trecho de código a 
seguir fornece um exemplo do uso desses parâmetros no código.

input_loc = "bucket-name/prefix/"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options( 
                    connection_type = "s3",  
                    connection_options = {"paths": [input_loc],  
                                            "compressionType":"gzip","recurse" :"True", 
                                             "groupFiles" :"inPartition",  
 "groupSize" :"1048576", 
                                            }, 
                    format = "csv", 
                    format_options={"withHeader": True,"separator": ","} 
                    )

Sem qualquer alteração nos nós de trabalho, essas configurações permitem que o trabalho do AWS Glue 
leia vários arquivos (grandes ou pequenos, com ou sem compressão) e os grave no destino no formato 
Parquet.

Trabalho do AWS Glue Spark com Scala

Para usar um tipo de trabalho do AWS Glue Spark com o Scala, escolha Spark como o tipo de trabalho 
e o idioma como Scala. Escolha o Spark 3.1, Scala 2 com melhor tempo de inicialização do trabalho 
(Glue versão 3.0) como a versão do AWS Glue. Para economizar espaço de armazenamento, a seguinte 
amostra do AWS Glue com Scala também usa oapplyMapping recurso para converter tipos de dados.

Parâmetros do AWS Glue Scala
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import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser val args = 
 GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME", "inputLoc", 
 "outputLoc").toArray)

Trabalho do AWS Glue Spark com código Scala

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueScalaApp { 
  def main(sysArgs: Array[String]) { 
     
    @transient val spark: SparkContext = SparkContext.getOrCreate() 
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark) 

    val inputLoc = "s3://bucket-name/prefix/sample_data.csv" 
    val outputLoc = "s3://bucket-name/prefix/" 

    val readCSV = glueContext.getSource("csv", JsonOptions(Map("paths" -> 
 Set(inputLoc)))).getDynamicFrame() 

    val applyMapping = readCSV.applyMapping(mappings = Seq(("_c0", "string", "date", 
 "string"), ("_c1", "string", "sales", "long"), 
    ("_c2", "string", "profit", "double")), caseSensitive = false) 

    val formatPartition = applyMapping.toDF().coalesce(1) 

    val dynamicFrame = DynamicFrame(formatPartition, glueContext) 

    val dataSink = glueContext.getSinkWithFormat( 
        connectionType = "s3",  
        options = JsonOptions(Map("path" -> outputLoc )), 
        transformationContext = "dataSink", format = 
 "parquet").writeDynamicFrame(dynamicFrame) 
  }
}

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Visualize os registros de auditoria do Amazon 
Redshift usando o Amazon Athena e o Amazon 
QuickSight

Criado por Sanket Sirsikar (AWS) e Gopal Krishna Bhatia (AWS)
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Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Análise; Big data; 
Lagos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; Amazon Redshift; 
Amazon S3; Amazon QuickSight

Resumo
A segurança é parte integrante das operações de banco de dados na Nuvem da Amazon Web Services 
(AWS). Sua organização deve garantir que monitore as atividades e conexões dos usuários do banco de 
dados para detectar possíveis incidentes e riscos de segurança. Esse padrão ajuda você a monitorar seus 
bancos de dados para fins de segurança e solução de problemas, que é um processo conhecido como 
auditoria de banco de dados.

Esse padrão fornece um script SQL que automatiza a criação de uma tabela e visualizações do Amazon 
Athena para um painel de relatórios na Amazon QuickSight que ajuda você a auditar os logs do Amazon 
Redshift. Isso garante que os usuários responsáveis pelo monitoramento das atividades do banco de 
dados tenham acesso conveniente aos recursos de segurança de dados.   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um cluster do Amazon Redshift existente. Para obter mais informações sobre isso, consulte Criar um 

cluster do Amazon Redshift na documentação do Amazon Redshift.
• Acesso a um grupo de trabalho existente do Athena. Para obter mais informações, consulte Como os 

grupos de trabalho funcionam na documentação do Amazon Athena. 
• Um bucket de origem do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) existente com as permissões 

necessárias do AWS Identity and Access Management (IAM) necessárias. Para obter mais informações, 
consulte Permissões de bucket para registro de auditoria do Amazon Redshift a partir do registro de
auditoria de banco de dados na documentação do Amazon Redshift.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Athena
• Amazon Redshift 
• Amazon S3 
• QuickSight

Ferramentas
• Amazon Athena — O Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados no 

Amazon S3 usando SQL padrão. 
• Amazon QuickSight — QuickSight é um serviço de business intelligence (BI) escalável, sem servidor, 

incorporável e baseado em aprendizado de máquina. 
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• Amazon Redshift — O Amazon Redshift é um serviço de data warehousing em escala de petabytes e 
em nível empresarial totalmente gerenciado. 

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet.

Epopeias
Configurar o cluster do Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Habilite o registro de auditoria 
para o cluster do Amazon 
Redshift.

1. Faça login no AWS 
Management Console, abra o 
console do Amazon Redshift, 
escolha CLUSTERS e escolha 
o cluster para o qual você 
deseja ativar o registro.

2. Escolha a guia Propriedades
e, em seguida, ative a 
auditoria seguindo as 
instruções em Configurando 
a auditoria usando o console
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA, engenheiro de dados

Ative o registro em log no grupo 
de parâmetros do cluster do 
Amazon Redshift.

Você pode ativar a auditoria 
de logs de conexão, logs de 
usuário e logs de atividades do 
usuário ao mesmo tempo usando 
o AWS Management Console, 
a referência da API do Amazon 
Redshift ou a AWS Command 
Line Interface (AWS CLI).   

Para auditar os registros de 
atividades do usuário, você 
deve habilitar o parâmetro 
doenable_user_activity_logging
banco de dados. Se você 
ativar somente o recurso de 
registro de auditoria, mas não o 
parâmetro associado, a auditoria 
do banco de dados registrará 
as informações de registro 
dos registros de conexão e do 
usuário, mas não dos registros 
de atividades do usuário. 
Oenable_user_activity_logging
parâmetro não está habilitado por 
padrão, mas você pode ativá-lo 
alterando-o defalse paratrue.

Importante: Você precisa 
criar um novo grupo de 
parâmetros de cluster com 
ouser_activity_logging

DBA, engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
parâmetro ativado e anexá-lo ao 
seu cluster do Amazon Redshift. 
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Modificação 
de um cluster na documentação 
do Amazon Redshift.

Para obter mais informações 
sobre essa tarefa, consulte
Grupos de parâmetros do 
Amazon Redshift e Configuração 
da auditoria usando o console
na documentação do Amazon 
Redshift.

Configure as permissões do 
bucket do S3 para o registro 
em log de cluster do Amazon 
Redshift.

Quando você ativa o registro, 
o Amazon Redshift coleta 
informações de registro e as 
carrega para os arquivos de log 
armazenados em um bucket do 
S3. Você pode usar um bucket 
do S3 existente ou criar um 
bucket do S3.

Importante: Certifique-se de 
que o Amazon Redshift tenha 
as permissões necessárias 
do IAM para acessar o bucket 
do S3. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Permissões de bucket para 
registro de auditoria do Amazon 
Redshift a partir do registro de
auditoria de banco de dados 
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA, engenheiro de dados

Crie a tabela e as visualizações do Athena

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a tabela e as visualizações 
do Athena para consultar os 
dados do log de auditoria do 
Amazon Redshift a partir do 
bucket do S3.

Abra o console do Amazon 
Athena e use a consulta 
de linguagem de definição 
de dados (DDL) do 
scriptAuditLogging.sql SQL 
(anexado) para criar a tabela e 
as visualizações dos registros de 
atividades do usuário, registros 
de usuários e registros de 
conexão.

Para obter mais informações e 
instruções, consulte o tutorial

Engenheiro de dados
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-clusters-console.html#modify-cluster
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-clusters-console.html#modify-cluster
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-parameter-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-parameter-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing-console.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing-console.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-bucket-permissions
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-bucket-permissions
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Criar tabelas e executar 
consultas do Amazon Athena 
Workshop.

Configurar o monitoramento de registros no QuickSight painel

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um QuickSight painel 
usando o Athena como fonte de 
dados.

Abra o QuickSight console da 
Amazon e crie um QuickSight 
painel seguindo as instruções 
no tutorial Visualizar QuickSight 
usando o Athena do Amazon 
Athena Workshop.

DBA, engenheiro de dados

Recursos relacionados
• Crie tabelas e execute consultas no Athena
• Visualize QuickSight usando o Athena

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Visualize relatórios de credenciais do IAM para 
todas as contas da AWS usando a Amazon 
QuickSight

Criado por Parag Nagwekar (AWS) e Arun Chandapillai (AWS)

Repositório de código:

• Obtenha ampla visibilidade 
organizacional de seus 
relatórios de credenciais do 
IAM

Ambiente: Produção Tecnologias: análise; consultoria; 
gerenciamento e governança; 
segurança, identidade e 
conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; AWS CloudFormation; 
Amazon EventBridge; 
AWS Identity and Access 
Management; Amazon 
QuickSight
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https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/301-create-tables.html
https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/301-create-tables.html
https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/307-quicksight.html
https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/307-quicksight.html
https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/301-create-tables.html
https://athena-in-action.workshop.aws/30-basics/307-quicksight.html
samples/p-attach/90e69009-001e-4ced-bef0-3c361f93ae87/attachments/attachment.zip
https://github.com/aws-samples/getiamcredsreport-allaccounts-org
https://github.com/aws-samples/getiamcredsreport-allaccounts-org
https://github.com/aws-samples/getiamcredsreport-allaccounts-org
https://github.com/aws-samples/getiamcredsreport-allaccounts-org
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Resumo
Você pode usar os relatórios de credenciais do AWS Identity and Access Management (IAM) para ajudá-
lo a atender aos requisitos de segurança, auditoria e conformidade de sua organização. Os relatórios 
de credenciais fornecem uma lista de todos os usuários em suas contas da AWS e dispositivos com 
autenticação multifator (MFA). Você pode usar relatórios de credenciais para várias contas da AWS 
gerenciadas pelo AWS Organizations.

Esse padrão inclui etapas e códigos para ajudar você a criar e compartilhar relatórios de credenciais do 
IAM para todas as contas da AWS em sua organização usando QuickSight painéis da Amazon. Você pode 
compartilhar os painéis com as partes interessadas em sua organização. Os relatórios podem ajudar sua 
organização a alcançar os seguintes resultados comerciais específicos:

• Identifique incidentes de segurança relacionados aos usuários do IAM
• Acompanhe a migração em tempo real de usuários do IAM para autenticação única (SSO)
• Rastreie regiões da AWS acessadas por usuários do IAM
• Mantenha-se em conformidade
• Compartilhe informações com outras partes interessadas

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma organização com contas de membros
• Uma função do IAM com permissões para acessar contas nas Organizations
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2, instalada e configurada
• Uma assinatura da edição Amazon QuickSight Enterprise

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon Athena
• Amazon EventBridge
• Amazon QuickSight
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Glue
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• AWS Organizations

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura para configurar um fluxo de trabalho que captura dados de 
relatórios de credenciais do IAM de várias contas da AWS.
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/organizing-your-aws-environment/core-concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_tutorials_basic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html#getting-started-install-instructions
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/signing-up.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/editions.html
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Ferramentas

1. EventBridge invoca uma função do Lambda para sempre.
2. A função Lambda assume uma função do IAM em todas as contas da AWS em toda a organização. Em 

seguida, a função cria o relatório de credenciais do IAM e armazena os dados do relatório em um bucket 
centralizado do S3. Você deve habilitar a criptografia e desativar o acesso público no bucket do S3.

3. Um rastreador do AWS Glue rastreia o bucket S3 diariamente e atualiza a tabela Athena 
adequadamente.

4. QuickSight importa e analisa os dados do relatório de credenciais e cria um painel que pode ser 
visualizado e compartilhado com as partes interessadas.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados no Amazon S3 
usando SQL padrão.

• Amazon EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor que ajuda você a conectar 
suas aplicações com dados em tempo real de diversas origens. Por exemplo, funções Lambda, 
endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras contas da 
AWS.

• Amazon QuickSight é um serviço de business intelligence (BI) em escala de nuvem que ajuda você a 
visualizar, analisar e reportar seus dados em um único painel.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso a 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Lambda AWS é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente. Assim, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

Código

O código desse padrão está disponível no GitHub getiamcredsreport-allaccounts-orgrepositório. Você 
pode usar o código desse repositório para criar relatórios de credenciais do IAM em contas da AWS em 
Organizations e armazená-los em um local central.

Epopéias
Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a edição Amazon 
QuickSight Enterprise.

1. Ative a edição Amazon 
QuickSight Enterprise em sua 
conta da AWS. Para obter 
mais informações, consulte
Gerenciando o acesso do 
usuário dentro da Amazon 
QuickSight na QuickSight 
documentação.

2. Para conceder permissões 
de painel, obtenha o nome de 
recurso da Amazon (ARN) dos 
QuickSight usuários.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
nuvem, arquiteto de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/welcome.html
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Integre a Amazon QuickSight 
com o Amazon S3 e o Athena.

Você deve QuickSight autorizar
o uso do Amazon S3 e do 
Athena antes de implantar a 
CloudFormation pilha da AWS.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
nuvem, arquiteto de nuvem

Implemente a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. 1. Clone o GitHub
getiamcredsreport-
allaccounts-orgrepositório 
em sua máquina local 
executando o seguinte 
comando:git clone 
https://github.com/
aws-samples/
getiamcredsreport-
allaccounts-org

Administrador da AWS

Implante a infraestrutura. 1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CloudFormation .

2. No painel de navegação, 
escolha Criar pilha e, em 
seguida, Com novos recursos 
(padrão).

3. Na página Identificar recursos, 
escolha Avançar.

4. Na página Especificar 
modelo, em Fonte do modelo,
selecione Carregar um arquivo 
de modelo.

5. Escolha Escolher 
arquivo, selecione 
oCloudformation-
createcredrepo.yaml
arquivo do seu GitHub 
repositório clonado e escolha
Avançar.

6. Em Parâmetros, 
atualizeIAMRoleName com
sua função do IAM. Essa 
deve ser a função do IAM que 
você deseja que o Lambda 
assuma em todas as contas 
da organização. Essa função 
cria o relatório de credenciais.
Observação: a função não 
precisa estar presente em 

Administrador da AWS
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https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/troubleshoot-connect-to-datasources.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
todas as contas nesta etapa 
da criação da pilha.

7. Em Parâmetros, 
atualizeS3BucketName com o 
nome do bucket do S3 em que 
o Lambda pode armazenar 
as credenciais de todas as 
contas.

8. Em Nome da pilha, insira o 
nome da pilha.

9. Selecione Submit (Enviar).
10.Observe o nome da função 

Lambda.

Crie uma política de permissão 
do IAM.

Crie uma política do IAM para 
cada conta da AWS em sua 
organização com as seguintes 
permissões:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        
 "iam:GenerateCredentialReport", 
        
 "iam:GetCredentialReport" 
        ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AWS DevOps, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM com 
uma política de confiança.

1. Crie uma função do IAM para 
as contas da AWS e anexe 
a política de permissão que 
você criou na etapa anterior.

2. Anexe a seguinte política de 
confiança à função do IAM:

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "AWS":[ 
               
 "arn:aws:iam::<MasterAccountID>:role/
<LambdaRole>" 
            ] 
         }, 
         
 "Action":"sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

Importante:arn:aws:iam::<MasterAccountID>:role/
<LambdaRole> substitua pelo 
ARN da função do Lambda que 
você anotou anteriormente.

Nota: Organizations normalmente 
usam a automação para 
criar funções do IAM para 
suas contas da AWS. 
Recomendamos que você use 
essa automação, se disponível. 
Como alternativa, é possível 
usar oCreateRoleforOrg.py
script do repositório de código. 
O script exige uma função 
administrativa existente ou 
qualquer outra função do IAM 
que tenha permissão para criar 
uma política e função do IAM em 
cada conta da AWS.

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem, 
administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure QuickSight a Amazon 
para visualizar os dados.

1. Faça login QuickSight com 
suas credenciais.

2. Crie um conjunto de dados
usando o Athena (usando 
oiamcredreportdb
banco de dados e 
a“cfn_iamcredreport”
tabela) e, em seguida, atualize 
automaticamente o conjunto 
de dados.

3. Crie uma análise em 
QuickSight.

4. Crie um QuickSight painel.

AWS DevOps, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
engenheiro de dados

Informações adicionais
Considerações adicionais

Considere o seguinte:

• Depois de usar CloudFormation para implantar a infraestrutura, você pode esperar que os relatórios 
sejam criados no Amazon S3 e analisados pelo Athena até que o Lambda e o AWS Glue sejam 
executados de acordo com seus cronogramas. Como alternativa, você pode executar o Lambda 
manualmente para obter os relatórios no Amazon S3 e, em seguida, executar o rastreador AWS Glue 
para obter a tabela Athena criada a partir dos dados.

• QuickSight é uma ferramenta poderosa para analisar e visualizar dados com base nas necessidades 
de seus negócios. Você pode usar parâmetros QuickSight para controlar os dados do widget com base 
nos campos de dados que você escolher. Além disso, você pode usar uma QuickSight análise para criar 
parâmetros (por exemplo, campos Conta, Data e Usuáriopartition_0, comopartition_1, euser
respectivamente) do seu conjunto de dados para adicionar controles aos parâmetros Conta, Data e 
Usuário.

• Para criar seus próprios QuickSight painéis, consulte QuickSight Workshops no site do AWS Workshop 
Studio.

• Para ver exemplos de QuickSight painéis, consulte o repositório de GitHub getiamcredsreport-
allaccounts-orgcódigos.

Resultados comerciais direcionados

Você pode usar esse padrão para alcançar os seguintes resultados comerciais direcionados:

• Identifique incidentes de segurança relacionados aos usuários do IAM — investigue cada usuário em 
todas as contas da AWS em sua organização usando um único painel de vidro. Você pode acompanhar 
a tendência das regiões individuais da AWS acessadas mais recentemente por um usuário do IAM e os 
serviços que ele usou.

• Acompanhe a migração em tempo real de usuários do IAM para a autenticação de SSO — Ao usar 
o SSO, os usuários podem fazer login uma vez com uma única credencial e acessar várias contas e 
aplicativos da AWS. Se você planeja migrar seus usuários do IAM para o SSO, esse padrão pode ajudá-
lo a fazer a transição para o SSO e rastrear todo o uso de credenciais de usuário do IAM (como acesso 
ao AWS Management Console ou uso de chaves de acesso) em todas as contas da AWS.
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Mais padrões específicos

• Rastreie regiões da AWS acessadas por usuários do IAM — Você pode controlar o acesso dos usuários 
do IAM às regiões para várias finalidades, como soberania de dados e controle de custos. Você também 
pode rastrear o uso de regiões por qualquer usuário do IAM.

• Mantenha-se em conformidade — Ao seguir o princípio do menor privilégio, você pode conceder 
somente as permissões específicas do IAM necessárias para realizar uma tarefa específica. Além 
disso, você pode rastrear o acesso aos serviços da AWS, ao AWS Management Console e ao uso de 
credenciais de longo prazo.

• Compartilhe informações com outras partes interessadas — Você pode compartilhar painéis 
selecionados com outras partes interessadas, sem conceder a elas acesso a relatórios de credenciais 
do IAM ou contas da AWS.

Mais padrões específicos
• Automatize a ingestão de dados do AWS Data Exchange para o Amazon S3 (p. 433)
• Extraia automaticamente conteúdo de arquivos PDF usando o Amazon Textract (p. 1100)
• Crie um pipeline de dados para ingerir, transformar e analisar dados do Google Analytics usando o AWS 

DataOps Development Kit (p. 436)
• Configure o acesso entre contas a um AWS Glue Data Directory usando o Amazon Athena (p. 442)
• Faça a ingestão econômica de dados de IoT diretamente no Amazon S3 usando o AWS IoT 

Greengrass (p. 455)
• Crie relatórios detalhados de custo e uso para clusters do Amazon EMR usando o AWS Cost 

Explorer (p. 429)
• Crie relatórios de custo e uso detalhados para o Amazon RDS e o Amazon Aurora (p. 521)
• Crie relatórios detalhados de custo e uso para trabalhos do AWS Glue usando o AWS Cost 

Explorer (p. 426)
• Implemente e gerencie um data lake sem servidor na nuvem da AWS usando a infraestrutura como 

código (p. 451)
• Incorpore um QuickSight painel da Amazon em um aplicativo Angular local (p. 2812)
• Garanta que um cluster do Amazon Redshift seja criptografado na criação da Amazon Redshift na 

criação. (p. 2534)
• Certifique-se de que a criptografia dos dados do Amazon EMR em repouso esteja ativada no 

lançamento (p. 2526)
• Extraia e consulte atributos de SiteWise metadados do AWS IoT em um data lake (p. 1082)
• Dê às instâncias de SageMaker notebook acesso temporário a um CodeCommit repositório em outra 

conta da AWS (p. 836)
• Identifique e alerte quando os recursos do Amazon Kinesis Data Firehose não estão criptografados com 

uma chave do AWS KMS (p. 1163)
• Migre um ambiente MongoDB auto-hospedado para o MongoDB Atlas na Nuvem AWS (p. 1896)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon RDS for Oracle usando adaptadores de arquivos 

GoldenGate simples da Oracle (p. 1978)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon Redshift usando o AWS DMS e o AWS SCT (p. 1437)
• Migre dados de um ambiente Hadoop local para o Amazon S3 usando DistCp com a AWS PrivateLink 

para Amazon S3 (p. 2777)
• Migre do Couchbase Server para o Couchbase Capella na AWS (p. 1861)
• Monitore clusters do Amazon EMR para criptografia em trânsito no lançamento (p. 2567)
• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift precisam de endpoints SSL (p. 2649)
• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift são lançados em uma VPC (p. 2653)
• Visualize os resultados do modelo de IA/ML usando o Flask e o AWS Elastic Beanstalk (p. 1152)
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Configure uma PeopleSoft arquitetura 

altamente disponível na AWS

Produtividade de negócios
Tópicos

• Configure uma PeopleSoft arquitetura altamente disponível na AWS (p. 149)
• Mais padrões (p. 166)

Configure uma PeopleSoft arquitetura altamente 
disponível na AWS

Criado por Ramanathan Muralidhar (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Produtividade 
empresarial; Infraestrutura; Sites 
e aplicativos da web; Bancos de 
dados

Carga de trabalho: Oracle

Serviços da AWS: Amazon EC2 
Auto Scaling; Amazon EFS; 
Elastic Load Balancing (ELB); 
Amazon RDS

Resumo
Quando você migra suas PeopleSoft cargas de trabalho para a AWS, a resiliência é um objetivo 
importante. Isso garante que seu PeopleSoft aplicativo esteja sempre altamente disponível e seja capaz de 
se recuperar rapidamente de falhas.

Esse padrão fornece uma arquitetura para seus PeopleSoft aplicativos na AWS para garantir alta 
disponibilidade (HA) nos níveis de rede, aplicativo e banco de dados. Ele usa um banco de dados Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ou Amazon RDS for SQL Server para o nível do 
banco de dados. Essa arquitetura também inclui serviços da AWS, como Amazon Route 53, instâncias 
Linux Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS),
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e um Application Load Balancer, e é escalável.

PeopleSoftA Oracle fornece um conjunto de ferramentas e aplicativos para gerenciamento da força de 
trabalho e outras operações comerciais.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um PeopleSoft ambiente com as licenças necessárias para configurá-lo na AWS
• Uma Virtual Private Cloud (VPC) configurada em sua conta da AWS com os seguintes recursos:

• Pelo menos duas zonas de disponibilidade
• Uma sub-rede pública e três sub-redes privadas em cada zona de disponibilidade
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• Um gateway NAT e um gateway de Internet
• Tabelas de rotas para cada sub-rede para rotear o tráfego
• Listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede) e grupos de segurança definidos para ajudar a 

garantir a segurança do PeopleSoft aplicativo de acordo com os padrões da sua organização

Limitações

• Esse padrão fornece uma solução de alta disponibilidade (HA). Ele não oferece suporte a cenários de 
recuperação de desastres (DR). Na rara ocorrência de toda a região da AWS para a implementação do 
HA cair, o aplicativo ficará indisponível.

Versões do produto

• PeopleSoft aplicativos executando a versão PeopleTools 8.52 e versões posteriores

Arquitetura
Arquitetura alvo

O tempo de inatividade ou a interrupção de seu aplicativo de PeopleSoft produção afeta a disponibilidade 
do aplicativo e causa grandes interrupções em seus negócios.

Recomendamos que você projete seu aplicativo PeopleSoft de produção para que ele esteja sempre 
altamente disponível. Você pode conseguir isso eliminando pontos únicos de falha, adicionando pontos 
confiáveis de cruzamento ou failover e detectando falhas. O diagrama a seguir ilustra uma arquitetura de 
HA para PeopleSoft a AWS.

Essa implantação de arquitetura usa o Amazon RDS for Oracle como PeopleSoft banco de dados e 
instâncias do EC2 que estão sendo executadas no Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Você também pode 
usar o Amazon RDS for SQL Server como o banco de dados do Peoplesoft.

Essa arquitetura tem os componentes abaixo: 

• O Amazon Route 53 é usado como servidor de nomes de domínio (DNS) para rotear solicitações da 
Internet para o PeopleSoft aplicativo.

• O AWS WAF ajuda você a se proteger contra explorações e bots comuns da Web que podem afetar a 
disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos. O AWS Shield Advanced
(não ilustrado) oferece proteção muito mais ampla.

• Um Application Load Balancer equilibra a carga do tráfego HTTP e HTTPS com roteamento avançado 
de solicitações direcionado aos servidores web.

• Os servidores web, servidores de aplicativos, servidores de agendamento de processos e servidores 
Elasticsearch que suportam o PeopleSoft aplicativo são executados em várias zonas de disponibilidade 
e usam o Amazon EC2 Auto Scaling.

• O banco de dados usado pelo PeopleSoft aplicativo é executado no Amazon RDS em uma configuração 
Multi-AZ.

• O compartilhamento de arquivos usado pelo PeopleSoft aplicativo é configurado no Amazon EFS e é 
usado para acessar arquivos entre instâncias.

• As Amazon Machine Images (AMI s) são usadas pelo Amazon EC2 Auto Scaling para garantir que 
PeopleSoft os componentes sejam clonados rapidamente quando necessário.

• Os gateways NAT conectam instâncias em uma sub-rede privada a serviços fora da VPC e garantem 
que os serviços externos não podem iniciar uma conexão com essas instâncias.
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• O gateway da Internet é um componente da VPC horizontalmente dimensionado, redundante e 
altamente disponível que permite a comunicação entre a VPC e a Internet.

• Os hosts bastion na sub-rede pública fornecem acesso aos servidores na sub-rede privada a partir de 
uma rede externa, como a Internet ou a rede local. Os hosts bastion fornecem acesso controlado e 
seguro aos servidores nas sub-redes privadas.

Detalhes da arquitetura

O PeopleSoft banco de dados está hospedado em um banco de dados Amazon RDS for Oracle (ou 
Amazon RDS for SQL Server) em uma configuração Multi-AZ. O recurso Amazon RDS Multi-AZ replica 
as atualizações do banco de dados em duas zonas de disponibilidade para aumentar a durabilidade e a 
disponibilidade. O Amazon RDS faz o failover automaticamente para o banco de dados em espera para 
manutenção planejada e interrupções não planejadas.

A PeopleSoft web e a camada intermediária são instaladas em instâncias do EC2. Essas instâncias 
estão espalhadas por várias zonas de disponibilidade e vinculadas por um grupo de Auto Scaling. Isso 
garante que esses componentes estejam sempre altamente disponíveis. Um número mínimo de instâncias 
necessárias é mantido para garantir que o aplicativo esteja sempre disponível e possa ser escalado 
quando necessário.

Recomendamos que você use um tipo de instância EC2 da geração atual para as instâncias OEM EC2. 
Os tipos de instância da geração atual, como instâncias criadas no AWS Nitro System, oferecem suporte 
a máquinas virtuais de hardware (HVMs). As AMIs HVM são necessárias para aproveitar as maiores
capacidades de rede e também oferecem maior segurança. As instâncias do EC2 que fazem parte de 
cada grupo do Auto Scaling usam sua própria AMI ao substituir ou escalar instâncias. Recomendamos 
que você selecione os tipos de instância do EC2 com base na carga que você deseja que seu PeopleSoft 
aplicativo manipule e nos valores mínimos recomendados pela Oracle para seu PeopleSoft aplicativo e sua 
PeopleTools versão. Para obter mais informações sobre os requisitos de hardware e software, consulte o
site de suporte da Oracle.

A PeopleSoft web e a camada intermediária compartilham um suporte do Amazon EFS para compartilhar 
relatórios, arquivos de dados e (se necessário) oPS_HOME diretório. O Amazon EFS é configurado com 
destinos de montagem em cada zona de disponibilidade por motivos de desempenho e custo.

Um Application Load Balancer é provisionado para suportar o tráfego que acessa o PeopleSoft aplicativo 
e equilibra a carga do tráfego entre os servidores web em diferentes zonas de disponibilidade. Um 
Application Load Balancer é um dispositivo de rede que oferece HA em pelo menos duas zonas de 
disponibilidade. Os servidores web distribuem o tráfego para diferentes servidores de aplicativos usando 
uma configuração de balanceamento de carga. O balanceamento de carga entre o servidor web e o 
servidor de aplicativos garante que a carga seja distribuída uniformemente entre as instâncias e ajuda a 
evitar gargalos e interrupções de serviço devido a instâncias sobrecarregadas.

O Amazon Route 53 é usado como serviço de DNS para rotear o tráfego da Internet para o Application 
Load Balancer. O Route 53 é um serviço Web de DNS altamente disponível e escalável.

Detalhes do HA

• Bancos de dados: o recurso Multi-AZ do Amazon RDS opera dois bancos de dados em várias zonas 
de disponibilidade com replicação síncrona. Isso cria um ambiente altamente disponível com failover 
automático. O Amazon RDS detecta eventos de failover e inicia o failover automatizado quando esses 
eventos ocorrem. Você também pode iniciar o failover manual por meio da API do Amazon RDS. Para 
obter uma explicação detalhada, consulte a postagem do blog Amazon RDS Under The Hood: Multi-
AZ. O failover é contínuo e o aplicativo se reconecta automaticamente ao banco de dados quando isso 
acontece. No entanto, qualquer trabalho do agendador de processos durante o failover gera erros e 
precisa ser reenviado.

• PeopleSoft servidores de aplicativos: os servidores de aplicativos estão espalhados por várias zonas 
de disponibilidade e têm um grupo de Auto Scaling definido para eles. Se uma instância falhar, o 
grupo Auto Scaling a substituirá imediatamente por uma instância saudável que é clonada da AMI do 
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modelo do servidor de aplicativos. Especificamente, o jolt pooling está habilitado. Portanto, quando uma 
instância do servidor de aplicativos é desativada, as sessões são automaticamente transferidas para 
outro servidor de aplicativos, e o grupo do Auto Scaling ativa automaticamente outra instância, abre o 
servidor do aplicativo e o registra na montagem do Amazon EFS. O servidor de aplicativos recém-criado 
é adicionado automaticamente aos servidores web usando oPSSTRSETUP.SH script nos servidores 
web. Isso garante que o servidor de aplicativos esteja sempre altamente disponível e se recupere 
rapidamente de falhas.

• Agendadores de processos: os servidores de agendadores de processos estão espalhados por várias 
zonas de disponibilidade e têm um grupo de Auto Scaling definido para eles. Se uma instância falhar, 
o grupo Auto Scaling a substituirá imediatamente por uma instância saudável que é clonada da AMI do 
modelo de servidor de agendador de processos. Especificamente, quando uma instância do agendador 
de processos é desativada, o grupo Auto Scaling ativa automaticamente outra instância e ativa o 
agendador de processos. Todos os trabalhos que estavam sendo executados quando a instância falhou 
devem ser reenviados. Isso garante que o agendador de processos esteja sempre altamente disponível 
e se recupere rapidamente de falhas.

• Servidores Elasticsearch: Os servidores Elasticsearch têm um grupo de Auto Scaling definido para eles. 
Se uma instância falhar, o grupo Auto Scaling a substituirá imediatamente por uma instância saudável 
que é clonada da AMI do modelo de servidor Elasticsearch. Especificamente, quando uma instância do 
Elasticsearch é desativada, o Application Load Balancer que atende às solicitações detecta a falha e 
para de enviar tráfego para ela. O grupo Auto Scaling ativa automaticamente outra instância e abre a 
instância do Elasticsearch. Quando a instância do Elasticsearch é reativada, o Application Load Balancer 
detecta que ela está íntegra e começa a enviar solicitações para ela novamente. Isso garante que o 
servidor Elasticsearch esteja sempre altamente disponível e se recupere rapidamente de falhas.

• Servidores Web: Os servidores web têm um grupo de Auto Scaling definido para eles. Se uma instância 
falhar, o grupo Auto Scaling a substituirá imediatamente por uma instância saudável que é clonada da 
AMI do modelo de servidor web. Especificamente, quando uma instância de servidor web é desativada, 
o Application Load Balancer que atende às solicitações detecta a falha e para de enviar tráfego para 
ela. O grupo Auto Scaling ativa automaticamente outra instância e abre a instância do servidor web. 
Quando a instância do servidor web é reativada, o Application Load Balancer detecta que ela está 
íntegra e começa a enviar solicitações para ela novamente. Isso garante que o servidor web esteja 
sempre altamente disponível e se recupere rapidamente de falhas.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Os Application Load Balancers distribuem tráfego de entrada de aplicativos em vários destinos, como 
instâncias do EC2, em várias zonas de disponibilidade.

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e dimensioná-los 
rapidamente para cima ou para baixo.

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a criar e configurar sistemas de arquivos 
compartilhados na Nuvem da AWS.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda a configurar, operar e escalar um banco 
de dados relacional na Nuvem da AWS.

• O Amazon Route 53 é um web service Web de DNS altamente disponível e dimensionável.

Práticas recomendadas
Melhores práticas operacionais
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• Quando você executa PeopleSoft na AWS, use o Route 53 para rotear o tráfego da Internet e 
localmente. Use a opção de failover para redirecionar o tráfego para o site de recuperação de desastres 
(DR) se a instância de banco de dados primária não estiver disponível.

• Sempre use um Application Load Balancer na frente do PeopleSoft ambiente. Isso garante que o tráfego 
seja balanceado de carga para os servidores web de forma segura.

• Nas configurações do grupo-alvo do Application Load Balancer, verifique se a aderência está ativada
com um cookie gerado pelo balanceador de carga.

Observação: talvez seja necessário usar um cookie baseado em aplicativo se você usar o login 
único externo (SSO). Isso garante que as conexões sejam consistentes entre os servidores web e os 
servidores de aplicativos.

• Para um aplicativo PeopleSoft de produção, o tempo limite de inatividade do Application Load Balancer 
deve corresponder ao que está definido no perfil da web que você usa. Isso evita que as sessões do 
usuário expirem na camada do balanceador de carga.

• Para um aplicativo PeopleSoft de produção, defina a contagem de reciclagem do servidor de aplicativos 
para um valor que minimize os vazamentos de memória.

• Se você estiver usando um banco de dados Amazon RDS para seu aplicativo de PeopleSoft produção, 
conforme descrito neste padrão, execute-o no formato Multi-AZ para alta disponibilidade.

• Se seu banco de dados estiver sendo executado em uma instância do EC2 para seu aplicativo 
PeopleSoft de produção, certifique-se de que um banco de dados em espera esteja sendo executado 
em outra zona de disponibilidade para alta disponibilidade.

• Para DR, certifique-se de que seu banco de dados Amazon RDS ou instância EC2 tenha um modo de 
espera configurado em uma região da AWS separada do banco de dados de produção. Isso garante 
que, no caso de um desastre na região, você possa mudar o aplicativo para outra região.

• Para DR, use o Amazon Elastic Disaster Recovery para configurar componentes em nível de aplicativo 
em uma região separada dos componentes de produção. Isso garante que, no caso de um desastre na 
região, você possa mudar o aplicativo para outra região.

• Use o Amazon EFS (para requisitos moderados de E/S) ou o Amazon FSx (para altos requisitos de E/S) 
para armazenar seus PeopleSoft relatórios, anexos e arquivos de dados. Isso garante que o conteúdo 
seja armazenado em um local central e possa ser acessado de qualquer lugar dentro da infraestrutura.

• Use a Amazon CloudWatch (básica e detalhada) para monitorar os recursos de nuvem da AWS que 
seu PeopleSoft aplicativo está usando quase em tempo real. Isso garante que você seja alertado sobre 
problemas instantaneamente e possa resolvê-los rapidamente antes que eles afetem a disponibilidade 
do ambiente.

• Se você estiver usando um banco de dados Amazon RDS como banco PeopleSoft de dados, use 
o monitoramento aprimorado. Esse recurso fornece acesso a mais de 50 métricas, incluindo CPU, 
memória, E/S do sistema de arquivos e E/S de disco.

• Use CloudTrail a AWS para monitorar chamadas de API nos recursos da AWS que seu PeopleSoft 
aplicativo está usando. Isso ajuda você a realizar análises de segurança, rastreamento de alterações de 
recursos e auditoria de conformidade.

Práticas recomendadas de segurança

• Para proteger seu PeopleSoft aplicativo contra explorações comuns, como injeção de SQL ou script 
entre sites (XSS), use AWS WAF. Considere usar o AWS Shield Advanced para serviços personalizados 
de detecção e mitigação.

• Adicione uma regra ao Application Load Balancer para redirecionar automaticamente o tráfego de HTTP 
para HTTPS para ajudar a proteger seu PeopleSoft aplicativo.

• Configure um grupo de segurança separado para o Application Load Balancer. Esse grupo de segurança 
deve permitir somente tráfego de entrada HTTPS/HTTP e nenhum tráfego de saída. Isso garante que 
somente o tráfego pretendido seja permitido e ajuda a proteger seu aplicativo.

• Use sub-redes privadas para servidores de aplicativos, servidores web e banco de dados e use
gateways NAT para tráfego externo da Internet. Isso garante que os servidores que oferecem suporte ao 
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aplicativo não possam ser acessados publicamente, ao mesmo tempo em que fornece acesso público 
somente aos servidores que precisam dele.

• Use VPCs diferentes para executar seus ambientes PeopleSoft de produção e não produtivos. Use o
AWS Transit Gateway, o emparelhamento de VPC, as ACLs de rede e os grupos de segurança para 
controlar o fluxo de tráfego entre os VPCs e, se necessário, seu data center local.

• Siga o princípio do privilégio mínimo. Conceda acesso aos recursos da AWS usados pelo PeopleSoft 
aplicativo somente para usuários que realmente precisem dele. Conceda somente os privilégios mínimos 
necessários para executar uma tarefa. Para obter mais informações, consulte o pilar de segurança do 
AWS Well-Architected Framework.

• Sempre que possível, use o AWS Systems Manager para acessar as instâncias do EC2 que o 
PeopleSoft aplicativo usa.

Melhores práticas de confiabilidade

• Ao usar um Application Load Balancer, registre um único destino para cada zona de disponibilidade 
ativada. Isso torna o balanceador de carga mais eficaz.

• Recomendamos que você tenha três URLs distintos para cada ambiente de PeopleSoft produção: 
um URL para acessar o aplicativo, um para atender ao agente de integração e outro para visualizar 
relatórios. Se possível, cada URL deve ter seus próprios servidores web e servidores de aplicativos 
dedicados. Esse design ajuda a tornar seu PeopleSoft aplicativo mais seguro, porque cada URL tem 
uma funcionalidade distinta e acesso controlado. Também minimiza o escopo do impacto se os serviços 
subjacentes falharem.

• Recomendamos que você configure verificações de integridade nos grupos-alvo do balanceador 
de carga para seu PeopleSoft aplicativo. As verificações de integridade devem ser realizadas nos 
servidores web, em vez das instâncias do EC2 que executam esses servidores. Isso garante que, se o 
servidor web falhar ou a instância do EC2 que hospeda o servidor web cair, o Application Load Balancer 
reflita essas informações com precisão.

• Para um aplicativo PeopleSoft de produção, recomendamos que você distribua os servidores web 
em pelo menos três zonas de disponibilidade. Isso garante que o PeopleSoft aplicativo esteja sempre 
altamente disponível, mesmo que uma das zonas de disponibilidade seja desativada.

• Para um aplicativo PeopleSoft de produção, habilite o jolt pooling (joltPooling=true). Isso garante 
que seu aplicativo faça o failover para outro servidor de aplicativos se um servidor estiver inativo para 
fins de correção ou devido a uma falha na VM.

• Para um aplicativo PeopleSoft de produção,DynamicConfigReload  defina como 1. Essa 
configuração tem suporte no PeopleTools versões 8.52 e posteriores. Ele adiciona novos servidores de 
aplicativos ao servidor web de forma dinâmica, sem reiniciar os servidores.

• Para minimizar o tempo de inatividade ao aplicar PeopleTools patches, use o método de implantação 
azul/verde para suas configurações de inicialização de grupo do Auto Scaling para servidores web e de 
aplicativos. Para obter mais informações, consulte o whitepaper da AWS.

• Use o AWS Backup para fazer backup de seu PeopleSoft aplicativo na AWS. O AWS Backup é um 
serviço econômico, totalmente gerenciado e baseado em políticas que simplifica a proteção de dados 
em grande escala.

Melhores práticas de desempenho

• Encerre o SSL no Application Load Balancer para otimizar o desempenho do PeopleSoft ambiente, a 
menos que sua empresa exija tráfego criptografado em todo o ambiente.

• Crie endpoints de interface VPC para serviços da AWS, como o Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) CloudWatch, para que o tráfego seja sempre interno. Isso é econômico e ajuda a manter 
seu aplicativo seguro.

Melhores práticas de otimização de custos
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• Marque todos os recursos usados pelo seu PeopleSoft ambiente e habilite as etiquetas de alocação de 
custos. Essas tags ajudam você a visualizar e gerenciar seus custos de recursos.

• Para um aplicativo PeopleSoft de produção, configure grupos de Auto Scaling para os servidores web e 
os servidores de aplicativos. Isso mantém um número mínimo de servidores web e de aplicativos para 
dar suporte ao seu aplicativo. Você pode usar as políticas de grupo do Auto Scaling para escalar os 
servidores para cima e para baixo, conforme necessário.

• Use alarmes de cobrança para receber alertas quando os custos excederem o limite de orçamento 
especificado por você.

Melhores práticas de sustentabilidade

• Use a infraestrutura como código (IaC) para manter seus PeopleSoft ambientes. Isso ajuda você a criar 
ambientes consistentes e manter o controle das mudanças.

Epopéias
Migre seu PeopleSoft banco de dados para o Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um grupo de sub-redes de 
banco de dados.

No console do Amazon RDS, no 
painel de navegação, escolha
Grupos de sub-redes e, em 
seguida, crie um grupo de sub-
redes de banco de dados do 
Amazon RDS com sub-redes em 
várias zonas de disponibilidade. 
Isso é necessário para que o 
banco de dados do Amazon 
RDS seja executado em uma 
configuração multi-AZ.

Administrador de Cloud

Crie o banco de dados do 
Amazon RDS.

Crie um banco de dados 
Amazon RDS em uma zona de 
disponibilidade da região da 
AWS que você selecionou para 
o ambiente PeopleSoft HA. Ao 
criar o banco de dados Amazon 
RDS, certifique-se de selecionar 
a opção Multi-AZ (Criar uma 
instância em espera) e o grupo 
de sub-rede do banco de dados 
que você criou na etapa anterior. 
Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

Administrador de nuvem, 
administrador de banco de dados 
Oracle

Migre seu PeopleSoft banco de 
dados para o Amazon RDS.

Migre seu PeopleSoft banco de 
dados existente para o banco 
de dados Amazon RDS usando 
o AWS Database Migration 
Service (AWS DMS). Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do AWS DMS e 
a publicação de blog da AWS

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Migrar bancos de dados da 
Oracle com tempo de inatividade 
quase zero usando o AWS DMS.

Configure seu sistema de arquivos do Amazon EFS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos. No console do Amazon EFS, 
crie um sistema de arquivos 
e monte destinos para cada 
zona de disponibilidade. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Amazon EFS. 
Quando o sistema de arquivos 
tiver sido criado, anote o nome 
de DNS. Você usará essas 
informações ao montar o sistema 
de arquivos.

Administrador de Cloud

Configure seu PeopleSoft aplicativo e sistema de arquivos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie uma instância do EC2. Iniciar uma instância do EC2 
para seu PeopleSoft aplicativo. 
Para obter instruções, consulte a
documentação do Amazon EC2.

• Em Name (Nome), insira
APP_TEMPLATE.

• Para imagens do sistema 
operacional, escolha Red Hat.

• Em Tipo de instância, escolha 
o tipo de instância apropriado 
para seu PeopleSoft 
aplicativo. Para obter mais 
informações, consulte Detalhes 
da arquitetura na seção
Arquitetura (p. 150).

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Instale PeopleSoft na instância. Instale seu PeopleSoft aplicativo 
e PeopleTools na instância 
do EC2 que você criou. Para 
obter instruções, consulte a
documentação da Oracle.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Crie o servidor de aplicativos. Crie o servidor de aplicativos 
para o modelo de AMI e 
certifique-se de que ele se 
conecte com êxito ao banco de 
dados do Amazon RDS.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Monte o sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Faça login na instância do EC2 
como usuário raiz e execute 
os seguintes comandos para 
montar o sistema de arquivos 
do Amazon EFS em uma pasta 
chamadaPSFTMNT no servidor.

sudo su –
mkdir /psftmnt
cat /etc/fstab

Anexe a linha a seguir ao/etc/
fstab arquivo. Use o nome 
DNS que você anotou ao criar o 
sistema de arquivos.

fs-09e064308f1145388.efs.us-
east-1.amazonaws.com:/ /
psftmnt nfs4 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 
 0 0
mount -a

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Verifique as permissões. Certifique-se de que aPSFTMNT
pasta tenha as permissões 
adequadas para que o 
PeopleSoft usuário possa 
acessá-la adequadamente.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Crie instâncias adicionais. Repita as etapas anteriores 
deste épico para criar 
instâncias modelo para o 
agendador de processos, 
servidor web e servidor 
Elasticsearch. Nomeie essas 
instânciasPRCS_TEMPLATEWEB_TEMPLATE,SRCH_TEMPLATE
e. Para o servidor 
web,joltPooling=true
definaDynamicConfigReload=1
e.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Crie scripts para configurar servidores

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um script para instalar o 
servidor de aplicativos.

NaAPP_TEMPLATE instância do 
Amazon EC2, como PeopleSoft 
usuário, crie o seguinte script. 
Dê um nomeappstart.sh e 
coloque-o noPS_HOME diretório. 
Você usará esse script para abrir 
o servidor do aplicativo e também 

PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
registrar o nome do servidor na 
montagem do Amazon EFS.

#!/bin/ksh
. /usr/homes/
hcmdemo/.profile.
psadmin -c configure -d 
 HCMDEMO
psadmin -c parallelboot -d 
 HCMDEMO
touch /psftmnt/`echo 
 $HOSTNAME`

Crie um script para instalar 
o servidor do agendador de 
processos.

NaPRCS_TEMPLATE instância do 
Amazon EC2, como PeopleSoft 
usuário, crie o seguinte script. 
Dê um nomeprcsstart.sh e 
coloque-o noPS_HOME diretório. 
Você usará esse script para 
abrir o servidor do agendador de 
processos.

#!/bin/ksh
. /usr/homes/hcmdemo/. 
 profile
/* The following line 
 ensures that the process 
 scheduler always has 
 a unique name during 
 replacement or scaling 
 activity. */  
sed -i 
 "s/.*PrcsServerName.*/
`hostname -I | 
 awk -F. '{print 
 "PrcsServerName=PSUNX"$3$4}'`/" 
 $HOME/appserv/prcs/*/
psprcs.cfg
psadmin -p configure -d 
 HCMDEMO
psadmin -p start -d HCMDEMO

PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um script para instalar o 
servidor Elasticsearch.

NaSRCH_TEMPLATE instância 
do Amazon EC2, como 
usuário do Elasticsearch, 
crie o seguinte script. Dê um 
nomesrchstart.sh e coloque-
o noHOME diretório.

#!/bin/ksh
/* The following line 
 ensures that the correct 
 IP is indicated in the 
 elasticsearch.yaml file. */
sed -i "s/.*network.host.*/
`hostname  -I | awk 
 '{print "host:"$0}'`/" 
 $ES_HOME_DIR/config/
elasticsearch.yaml
nohup $ES_HOME_DIR/bin/
elasticsearch &

PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um script para instalar o 
servidor Web.

NaWEB_TEMPLATE instância do 
Amazon EC2, como usuário do 
servidor web, crie os seguintes 
scripts noHOME diretório.

renip.sh: Esse script garante 
que o servidor web tenha o IP 
correto quando clonado da AMI.

#!/bin/ksh
hn=`hostname`
/* On the following line, 
 change the IP with the 
 hostname with the hostname 
 of the web template. */
for text_file in `find  
 *  -type f -exec grep -
l '<hostname-of-the-web-
template>' {} \;`
do
sed -e 's/<hostname-of-
the-web-template>/'$hn'/g' 
 $text_file > temp
mv -f temp $text_file
done

psstrsetup.sh: Esse script 
garante que o servidor web use 
os IPs corretos do servidor de 
aplicativos que estão sendo 
executados no momento. Ele 
tenta se conectar a cada servidor 
de aplicativos na porta jolt 
e o adiciona ao arquivo de 
configuração.

#!/bin/ksh
c2=""
for ctr in `ls -1 /psftmnt/
*.internal`
do
c1=`echo $ctr | awk -F "/" 
 '{print $3}'`
/* In the following lines, 
 9000 is the jolt port. 
 Change it if necessary. */
if nc -z $c1 9000 2> /dev/
null; then
if [[ $c2 = "" ]]; then
c2="psserver="`echo 
 $c1`":9000"
else
c2=`echo $c2`","`echo 
 $c1`":9000"
fi
fi
done

PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
webstart.sh: Esse script 
executa os dois scripts anteriores 
e inicia os servidores web.

#!/bin/ksh
/* Change the path in the 
 following if necessary. */
cd  /usr/homes/hcmdemo  
./renip.sh
./psstrsetup.sh
webserv/peoplesoft/bin/
startPIA.sh

Adicione uma entrada crontab. NaWEB_TEMPLATE instância 
do Amazon EC2, como usuário 
do servidor web, adicione a 
seguinte linha ao crontab. 
Mude a hora e o caminho para 
refletir os valores de que você 
precisa. Essa entrada garante 
que seu servidor web sempre 
tenha as entradas corretas 
do servidor de aplicativos 
noconfiguration.properties
arquivo.

* * * * * /usr/homes/
hcmdemo/psstrsetup.sh

PeopleSoft administrador

Crie modelos de grupo de AMIs e Auto Scaling

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma AMI para o modelo do 
servidor de aplicativos.

No console do Amazon EC2, 
crie uma imagem da AMI 
daAPP_TEMPLATE instância 
do Amazon EC2. Dê um nome 
à AMIPSAPPSRV-SCG-VER1. 
Para obter instruções, consulte a
documentação do Amazon EC2.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Crie AMIs para os outros 
servidores.

Repita a etapa anterior para 
criar AMIs para o agendador 
de processos, o servidor 
Elasticsearch e o servidor web.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Crie um modelo de execução 
para o grupo Auto Scaling do 
servidor de aplicativos.

Crie um modelo de 
execução para o grupo 
Auto Scaling do servidor de 
aplicativos. Dê um nome ao 
modeloPSAPPSRV_TEMPLATE.
No modelo, escolha a AMI que 
você criou para aAPP_TEMPLATE
instância. Para obter instruções, 

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consulte a documentação do 
Amazon EC2.

• No modelo de execução, 
selecione o tipo de execução 
com base em seus requisitos.

• No campo Dados do usuário
da seção Detalhes avançados, 
adicione as seguintes 
entradas. Certifique-se de que 
o caminho e as informações do 
usuário estejam corretos. Você 
criou oappstart.sh script em 
uma etapa anterior.

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/hcmdemo/
appstart.sh” - hcmdemo

Crie um modelo de execução 
para o grupo Auto Scaling do 
servidor de processo.

Repita a etapa anterior para 
criar um modelo de execução 
para o grupo do Auto Scaling 
do Auto Scaling do Auto 
Scaling. Dê um nome ao 
modeloPSPRCS_TEMPLATE. 
No modelo, escolha a AMI que 
você criou para o agendador de 
processos.

• No campo Dados do usuário
da seção Detalhes avançados, 
adicione as seguintes 
entradas. Certifique-se de que 
o caminho e as informações do 
usuário estejam corretos. Você 
criou oprcsstart.sh script 
em uma etapa anterior.

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/hcmdemo/
prcsstart.sh” - hcmdemo

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um modelo de execução 
para o grupo Auto Scaling do 
servidor Elasticsearch.

Repita as etapas anteriores para 
criar um modelo de execução 
para o grupo do Auto Scaling 
do Elasticsearch. Dê um nome 
ao modeloSRCH_TEMPLATE. 
No modelo, escolha a AMI que 
você criou para o servidor de 
pesquisa.

• No campo Dados do usuário
da seção Detalhes avançados, 
adicione as seguintes 
entradas. Certifique-se de que 
o caminho e as informações do 
usuário estejam corretos. Você 
criou osrchstart.sh script 
em uma etapa anterior.

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/
essearch/srchstart.sh” - 
 essearch

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Crie um modelo de execução 
para o grupo Auto Scaling do 
servidor Web.

Repita as etapas anteriores para 
criar um modelo de execução 
para o grupo do Auto Scaling do 
servidor da Web. Dê um nome 
ao modeloWEB_TEMPLATE. No 
modelo, escolha a AMI que você 
criou para o servidor web.

• No campo Dados do usuário
da seção Detalhes avançados, 
adicione as seguintes 
entradas. Certifique-se de que 
o caminho e as informações do 
usuário estejam corretos. Você 
criou owebstart.sh script em 
uma etapa anterior.

#! /bin/ksh
su -c “/usr/homes/hcmdemo/
webstart.sh” - hcmdemo

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Criar um grupo do Auto Scaling

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo do Auto Scaling 
para o servidor de aplicativos.

No console do Amazon EC2, 
crie um grupo de Auto Scaling 
chamadoPSAPPSRV_ASG para 
o servidor do aplicativo usando 
oPSAPPSRV_TEMPLATE modelo. 

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter instruções, consulte a
documentação do Amazon EC2.

• Na página Escolher opções 
de execução da instância, 
selecione a VPC correta e, em 
seguida, selecione várias sub-
redes de diferentes zonas de 
disponibilidade.

• Na página Configurar opções 
avançadas, não selecione um 
balanceador de carga.

• Na página Configurar o 
tamanho do grupo e as 
políticas de escalabilidade, 
escolha as configurações 
dependendo da carga para 
a qual você deseja arquitetar 
seu sistema e se deseja usar 
uma política de escalabilidade. 
Recomendamos que você 
defina a capacidade desejada 
e mínima como 2, no mínimo, 
para que pelo menos uma 
instância esteja disponível para 
atender ao tráfego a qualquer 
momento. Para obter mais 
informações sobre as políticas 
do Auto Scaling do, consulte 
a documentação do Amazon 
EC2.

Crie um grupo do Auto Scaling 
para os outros servidores.

Repita a etapa anterior para 
criar grupos de Auto Scaling 
para o agendador de processos, 
o servidor Elasticsearch e o 
servidor web.

Administrador de nuvem, 
PeopleSoft administrador

Criar e configurar um grupo de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de destino para o 
servidor Web.

No console do Amazon EC2, 
crie um grupo de destino 
para o servidor Web. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Elastic Load 
Balancing. Configure a porta para 
a porta em que o servidor Web 
está realizando a escuta.

Administrador de Cloud

Configure verificações de 
integridade.

Confirme se as verificações 
de saúde têm os valores 
corretos para refletir seus 

Administrador de Cloud
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
requisitos comerciais. Para 
mais informações, consulte a
documentação do Elastic Load 
Balancing.

Crie um grupo de destino para o 
servidor Elasticsearch.

Repita as etapas anteriores 
para criar um grupo de destino 
chamadoPSFTSRCH para o 
servidor Elasticsearch e definir a 
porta correta do Elasticsearch.

Administrador de Cloud

Adicione grupos-alvo aos grupos 
do Auto Scaling.

Abra o grupo do Auto 
Scaling do servidor Web 
chamadoPSPIA_ASG criado 
por você anteriormente. Na 
guia Balanceamento de carga, 
escolha Editar e adicione o grupo 
dePSFTWEB destino ao grupo 
Auto Scaling.

Repita essa etapa para o 
grupo Elasticsearch Auto 
ScalingPSSRCH_ASG para 
adicionar o grupo-alvoPSFTSRCH
que você criou anteriormente.

Administrador de Cloud

Defina a aderência da sessão. No grupo-alvoPSFTWEB, escolha 
a guia Atributos, escolha Editar e 
defina a permanência da sessão. 
Para o tipo de aderência, escolha
Cookie gerado pelo balanceador 
de carga e defina a duração 
como 1. Para mais informações, 
consulte a documentação do 
Elastic Load Balancing.

Repita esta etapa para o grupo 
de destinoPSFTSRCH.

Administrador de Cloud

Crie e configure balanceadores de carga de aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um balanceador de carga 
para os servidores web.

Crie um Application Load 
Balancer chamadoPSFTLB para 
balancear a carga do tráfego 
para os servidores web. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Elastic Load 
Balancing.

• Forneça o nome do 
balanceador de carga.

Administrador de Cloud
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Para Scheme, escolha 

Internet-facing.
• Na seção Mapeamento de 

rede, selecione a VPC correta 
e pelo menos duas sub-redes 
públicas de diferentes zonas 
de disponibilidade.

• Na seção Listeners and 
routing, selecione o grupo-
alvoPSFTWEB e especifique o 
protocolo e o número da porta 
corretos.

Crie um balanceador de carga 
para os servidores Elasticsearch.

Crie um Application Load 
Balancer chamadoPSFTSCH para 
balancear a carga do tráfego 
para os servidores Elasticsearch.

• Forneça o nome do 
balanceador de carga.

• Em Esquema, escolha Interno.
• Na seção Mapeamento de 

rede, selecione a VPC e as 
sub-redes privadas corretas.

• Na seção Listeners and 
routing, selecione o grupo-
alvoPSFTSRCH e especifique o 
protocolo e o número da porta 
corretos.

Administrador de Cloud

Configure Route 53 Route 53. No console do Amazon Route 
53, crie um registro na zona 
hospedada que atenderá o 
PeopleSoft aplicativo. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Amazon Route 
53. Isso garante que todo o 
tráfego passe pelo balanceador 
dePSFTLB carga.

Administrador de Cloud

Recursos relacionados
• PeopleSoft Site da Oracle
• Documentação da AWS

Mais padrões
• Implemente um aplicativo em cluster no Amazon ECS usando o AWS Copilot (p. 297)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
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Crie um pipeline de processamento de vídeo

Nativo da nuvem
Tópicos

• Crie um pipeline de processamento de vídeo usando o Amazon Kinesis Video Streams e o AWS 
Fargate (p. 167)

• Copie dados de um bucket do S3 para outra conta e região usando a AWS CLI (p. 174)
• Importe com êxito um bucket do S3 como uma CloudFormation pilha da AWS (p. 183)
• Mais padrões (p. 189)

Crie um pipeline de processamento de vídeo 
usando o Amazon Kinesis Video Streams e o AWS 
Fargate

Criado por Piotr Chotkowski (AWS) e Pushparaju Thangavel (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: nativo da nuvem; 
Desenvolvimento e teste de 
software; Serviços de mídia

Serviços da AWS: AWS Fargate; 
Amazon Kinesis; Amazon S3

Resumo
Esse padrão demonstra como usar o Amazon Kinesis Video Streams e o AWS Fargate para extrair 
quadros de um stream de vídeo e armazená-los como arquivos de imagem para processamento posterior 
no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). 

O padrão fornece um aplicativo de amostra na forma de um projeto Java Maven. Esse aplicativo 
define a infraestrutura da AWS usando o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK). Tanto a lógica 
de processamento de quadros quanto as definições de infraestrutura são escritas na linguagem de 
programação Java. Você pode usar esse aplicativo de amostra como base para desenvolver seu próprio 
pipeline de processamento de vídeo em tempo real ou para criar a etapa de pré-processamento de vídeo 
de um pipeline de aprendizado de máquina. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Java SE Development Kit (JDK) 11, instalado
• Apache Maven, instalado
• Cloud Development Kit da AWS (AWS CDK), instalado
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2, instalada
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• Docker (necessário para criar imagens do Docker para uso nas definições de tarefas do AWS Fargate), 
instalado

Limitações

Esse padrão serve como uma prova de conceito ou como base para um maior desenvolvimento. Ele não 
deve ser usado em sua forma atual em implantações de produção.

Versões do produto

• Esse padrão foi testado com o AWS CDK versão 1.77.0 (consulte as versões do AWS CDK)
• JDK 11
• AWS CLI versão 2

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Kinesis Video Streams
• Tarefa do AWS Fargate
• Fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• Bucket do Amazon S3

Arquitetura alvo

O usuário cria um stream de vídeo do Kinesis, carrega um vídeo e envia uma mensagem JSON que 
contém detalhes sobre o stream de vídeo do Kinesis de entrada e o bucket S3 de saída para uma fila SQS. 
O AWS Fargate, que está executando o aplicativo principal em um contêiner, extrai a mensagem da fila 
do SQS e começa a extrair os quadros. Cada quadro é salvo em um arquivo de imagem e armazenado no 
bucket S3 de destino.

Automação e escala

O aplicativo de amostra pode escalar tanto horizontal quanto verticalmente em uma única região 
da AWS. A escalabilidade horizontal pode ser alcançada aumentando o número de tarefas 
implantadas do AWS Fargate que são lidas da fila do SQS. O escalonamento vertical pode ser obtido 
aumentando o número de segmentos de divisão de quadros e publicação de imagens no aplicativo. 
Essas configurações são passadas como variáveis de ambiente para o aplicativo na definição do
QueueProcessingFargateServicerecurso no AWS CDK. Devido à natureza da implantação da pilha de 
CDK da AWS, você pode implantar esse aplicativo em várias regiões e contas da AWS sem nenhum 
esforço adicional.

Ferramentas
Ferramentas

• O AWS CDK é uma estrutura de desenvolvimento de software para definir sua infraestrutura e recursos 
de nuvem usando linguagens de programação como TypeScript JavaScript, Python, Java e C#/.Net.

• O Amazon Kinesis Video Streams é um serviço da AWS totalmente gerenciado que você pode usar para 
transmitir vídeo ao vivo de dispositivos para a nuvem da AWS ou criar aplicativos para processamento 
de vídeo em tempo real ou análise de vídeo orientada por lotes.
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• O AWS Fargate é um mecanismo de computação sem servidor para contêineres. O Fargate elimina a 
necessidade de provisionar e gerenciar servidores e permite que você se concentre no desenvolvimento 
de seus aplicativos.

• O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade 
de dados, segurança e performance.

• O Amazon SQS é um serviço de enfileiramento de mensagens totalmente gerenciado que permite 
dissociar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor.

Código

• Um arquivo.zip do projeto de aplicativo de amostra (frame-splitter-code.zip) está anexado.

Epopéias
Implemente a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o daemon do Docker. Inicie o daemon do Docker 
em seu sistema local. O AWS 
CDK usa o Docker para criar a 
imagem usada na tarefa do AWS 
Fargate. Você deve executar o 
Docker antes de prosseguir para 
a próxima etapa.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Crie o projeto. Faça o download do aplicativo 
deframe-splitter-code
amostra (anexado) e extraia 
seu conteúdo em uma pasta 
em sua máquina local. Antes 
de implantar a infraestrutura, 
você precisa criar o projeto
Java Maven. Em um prompt de 
comando, navegue até o diretório 
raiz do projeto e construa o 
projeto executando o comando: 

mvn clean install

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Inicialize o AWS CDK. (Somente usuários iniciantes 
do AWS CDK) Se esta for a 
primeira vez que você está 
usando o AWS CDK, talvez seja 
necessário inicializar o ambiente 
executando o comando AWS 
CLI:

cdk bootstrap --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" 

onde$AWS_PROFILE_NAME
contém o nome do perfil da AWS 

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a partir de suas credenciais da 
AWS. Ou você pode remover 
esse parâmetro para usar 
o perfil padrão. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do AWS CDK.

Implante a pilha de CDK da 
AWS.

Nesta etapa, você cria os 
recursos de infraestrutura 
necessários (fila SQS, bucket 
S3, definição de tarefa do AWS 
Fargate) em sua conta da 
AWS, cria a imagem do Docker 
necessária para a tarefa do AWS 
Fargate e implanta o aplicativo. 
Em um prompt de comando, 
navegue até o diretório raiz do 
projeto e execute o comando:

cdk deploy --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" --all 

onde$AWS_PROFILE_NAME
contém o nome do perfil da AWS 
a partir de suas credenciais da 
AWS. Ou você pode remover 
esse parâmetro para usar 
o perfil padrão. Confirme a 
implantação. Observe os valores
QueueUrle Bucket da saída 
de implantação do CDK; você 
precisará deles em etapas 
posteriores. O AWS CDK cria os 
ativos, os carrega em sua conta 
da AWS e cria todos os recursos 
de infraestrutura. Você pode 
observar o processo de criação 
de recursos no  CloudFormation 
console da AWS. Para obter 
mais informações, consulte a 
CloudFormation documentação 
da AWS e a documentação do 
AWS CDK.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um stream de vídeo. Nesta etapa, você cria um 
stream de vídeo do Kinesis que 
servirá como um fluxo de entrada 
para processamento de vídeo. 
Verifique se você tem a AWS CLI 
do está instalada e configurada. 
Na AWS CLI, execute:

aws kinesisvideo --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" 
 create-stream --stream-
name "$STREAM_NAME" --data-
retention-in-hours "24" 

where$AWS_PROFILE_NAME
contém o nome do perfil da AWS 
de suas credenciais da AWS 
(ou remova esse parâmetro 
para usar o perfil padrão) 
e$STREAM_NAME é qualquer 
nome de stream válido. 

Como alternativa, você pode 
criar um stream de vídeo usando 
o console do Kinesis seguindo 
as etapas na documentação do 
Kinesis Video Streams. Observe 
o nome de recurso da AWS 
(ARN) do stream criado. Você 
precisará dele mais tarde.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Execute um exemplo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do vídeo para o 
stream.

Na pasta do projeto 
doframe-splitter-code
aplicativo de amostra, abra 
oProcessingTaskTest.java
arquivo nasrc/test/
java/amazon/awscdk/
examples/splitter pasta. 
SubstituastreamName as 
variáveisprofileName e pelos 
valores que você usou nas 
etapas anteriores. Para fazer o 
upload do vídeo de exemplo para 
o stream de vídeo do Kinesis 
que você criou na etapa anterior, 
execute:   

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

amazon.awscdk.examples.splitter.ProcessingTaskTest#testExample 
 test

Como alternativa, você pode 
enviar seu vídeo usando um 
dos métodos descritos na
documentação do Kinesis Video 
Streams.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o processamento de vídeo. Agora que você enviou um 
vídeo para o stream de vídeo 
do Kinesis, pode começar a 
processá-lo. Para iniciar a lógica 
de processamento, você precisa 
enviar uma mensagem com 
detalhes para a fila do SQS que 
o AWS CDK criou durante a 
implantação. Para enviar uma 
mensagem usando a AWS CLI, 
execute:

aws sqs --profile 
 "$AWS_PROFILE_NAME" 
 send-message --queue-url 
 QUEUE_URL --message-body 
 MESSAGE 

where$AWS_PROFILE_NAME
contém o nome do perfil da AWS 
de suas credenciais da AWS 
(remova esse parâmetro para 
usar o perfil padrão),QUEUE_URL
é o QueueUrlvalor da saída 
do AWS CDK eMESSAGE é 
uma string JSON no seguinte 
formato: 

{ "streamARN": "STREAM_ARN", 
 "bucket": "BUCKET_NAME", 
 "s3Directory": "test-
output" }

ondeSTREAM_ARN está o ARN 
do stream de vídeo que você 
criou em uma etapa anterior 
eBUCKET_NAME é o valor do
bucket da saída do AWS CDK. 

O envio dessa mensagem 
inicia o processamento do 
vídeo. Como alternativa, você 
pode enviar uma mensagem 
usando o console do Amazon 
SQS, conforme descrito na
documentação do Amazon SQS.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Veja as imagens dos quadros de 
vídeo.

Você pode ver as imagens 
resultantes no bucket 
de saída do S3,s3://
BUCKET_NAME/test-output
ondeBUCKET_NAME está o valor 
do bucket da saída do AWS 
CDK.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro
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Recursos relacionados
• Documentação do AWS CDK
• Referência da API do AWS CDK
• Workshop introdutório do AWS CDK
• Documentação do Amazon Kinesis Video Streams
• Exemplo: Identificação de objetos em fluxos de vídeo usando SageMaker
• Exemplo: análise e renderização de fragmentos de Kinesis Video Streams
• Analise vídeos ao vivo em grande escala em tempo real usando o Amazon Kinesis Video Streams e a 

Amazon SageMaker (postagem no blog do AWS Machine Learning)
• Conceitos básicos do AWS Fargate

Informações adicionais
Escolhendo um IDE

Recomendamos que você use seu IDE Java favorito para criar e explorar esse projeto.   

Limpeza

Depois de concluir a execução deste exemplo, remova todos os recursos implantados para evitar incorrer 
em custos adicionais de infraestrutura da AWS. 

Para remover a infraestrutura e o stream de vídeo, use esses dois comandos na AWS CLI:

cdk destroy --profile "$AWS_PROFILE_NAME" --all

aws kinesisvideo --profile "$AWS_PROFILE_NAME" delete-stream --stream-arn "$STREAM_ARN"

Como alternativa, você pode remover os recursos manualmente usando o CloudFormation console da 
AWS para remover a CloudFormation pilha da AWS e o console Kinesis para remover o stream de vídeo 
do Kinesis. Observe que issocdk destroy não remove o bucket S3 de saída nem as imagens nos 
repositórios do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (aws-cdk/assets). Você precisa 
removê-los manualmente.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Copie dados de um bucket do S3 para outra conta 
e região usando a AWS CLI

Criado por Appasaheb Bagali (AWS) e Purushotham G K (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: nativo da nuvem; 
Segurança, identidade, 

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho
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http://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/analyze-live-video-at-scale-in-real-time-using-amazon-kinesis-video-streams-and-amazon-sagemaker/
http://aws.amazon.com/fargate/getting-started/
samples/p-attach/9d1442c2-f3ee-47fd-8cce-90d9206ce4d4/attachments/attachment.zip
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Resumo

conformidade; Armazenamento e 
backup; Migração

Serviços da AWS: Amazon S3

Resumo
Esse padrão descreve como copiar dados de um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
em uma conta da Amazon Web Services (AWS) e região da AWS para um bucket S3 em outra conta e 
região.

Esse padrão usa uma conta de origem e uma conta de destino em diferentes regiões. Você anexa uma 
política de bucket do S3 de origem que concede à conta de destino acesso por meio do AWS Identity 
and Access Management (IAM). Em seguida, você cria uma política do IAM em sua conta de destino que 
permite que um usuário executePutObjectGetObject ações no bucket do S3 de origem. Finalmente, 
você executasync comandoscopy e transfere dados do bucket S3 de origem para o bucket S3 de destino.

As contas são proprietárias dos objetos que carregam para os buckets do S3. Se você copiar objetos entre 
contas e regiões, concederá à conta de destino a propriedade dos objetos copiados. Você pode alterar a 
propriedade de um objeto alterando sua lista de controle de acesso (ACL) parabucket-owner-full-
control. No entanto, recomendamos que você conceda permissões programáticas entre contas para a 
conta de destino, pois as ACLs podem ser difíceis de gerenciar para vários objetos.

Pré-requisitos e limitações
• Duas contas da AWS ativas em diferentes regiões da AWS.
• Um bucket S3 existente na conta de origem. 
• Se o bucket do Amazon S3 de origem ou destino tiver a criptografia padrão ativada, você deve modificar 

as permissões de chave do AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obter mais informações, 
consulte o artigo do AWS re:Post sobre esse tópico.   

• Familiaridade com as permissões entre contas.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon S3
• IAM
• AWS CLI 

Ferramentas
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos que ajuda 

você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 

a interagir com os serviços da AWS que ajuda você a interagir com os serviços da AWS.
• AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

recursos da AWS, controlando quem é autenticado e autorizado a usá-los.
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Práticas recomendadas

Práticas recomendadas
• Práticas recomendadas de segurança no IAM
• Aplicar permissões de privilégio mínimo.

Epopéias
Criar e anexar a política de bucket do S3 à conta de origem.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e anexe uma política de 
bucket do S3.

Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra o 
console do Amazon S3. Escolha 
seu bucket S3 de origem e 
escolha Permissões. Em Política 
de bucket, escolha Editar e cole 
a seguinte política de bucket. 
Escolha Save (Salvar).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "DelegateS3Access", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            
 "Principal": {"AWS": 
 "arn:aws:iam::<destination_account>:role/
<RoleName>"}, 
            "Action": 
 ["s3:ListBucket","s3:GetObject"], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket/
*", 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

Essa política baseada 
em recursos permite 
queS3MigrationRole a função 
de destino acesse objetos do S3 
na conta de origem.

Nota: Certifique-se de incluir o ID 
da conta da AWS para a conta 
de destino e configurar o modelo 
de política de bucket de acordo 
com seus requisitos.

Administrador da nuvem.
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Epopéias

Configure o bucket do S3 de destino.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3 de destino. Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o console do Amazon S3 e 
escolha Criar bucket. Crie um 
bucket do S3 de acordo com 
seus requisitos. Para obter mais 
informações, consulte Criar um 
bucket na documentação do 
Amazon S3. 

Administrador da nuvem.

Crie usuários e funções do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário do IAM e obter a 
chave de acesso.

1. Crie um usuário do IAM que 
tenha acesso programático do 
Console de Gerenciamento 
da AWS. Para obter etapas 
detalhadas, consulte Criação 
de usuários do IAM na 
documentação do IAM. Não 
há necessidade de anexar 
nenhuma política para esse 
usuário.

2. Gere uma chave de acesso 
e uma chave secreta para 
esse usuário. Para obter 
instruções, consulte Conta e 
chaves de acesso da AWS na 
documentação da AWS.

AWS DevOps

Crie uma política com base na 
identidade do IAM.

Crie uma política baseada 
em identidade do 
IAMS3MigrationPolicy
nomeada usando as seguintes 
permissões. Para obter 
etapas detalhadas, consulte
Criação de políticas do IAM na 
documentação do IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:GetObject" 
            ], 

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket", 
                
 "arn:aws:s3:::awsexamplesourcebucket/
*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:PutObject", 
                
 "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::awsexampledestinationbucket", 
                
 "arn:aws:s3:::awsexampledestinationbucket/
*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Essa política baseada em 
identidade permite que o usuário 
que está assumindo essa função 
acesse o bucket de origem e o 
bucket de destino.

Observação: modifique 
adequadamente os nomes dos 
buckets de origem e destino.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um perfil do IAM. Crie uma função do IAM 
nomeadaS3MigrationRole
usando a política de 
confiança a seguir e, em 
seguida, anexe a criada 
anteriormenteS3MigrationPolicy. 
Para obter etapas detalhadas, 
consulte Criar uma função para 
delegar permissões a um usuário 
do IAM na documentação do 
IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": 
 "arn:aws:iam::<destination_account>:user/
<user_name>" 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

Essa política de confiança 
permite que o usuário 
do IAM recém-criado 
assumaS3MigrationRole.

Observação: Modifique o nome 
do recurso da Amazon (ARN) 
da função do IAM de destino na 
política de confiança.

AWS DevOps

Copiar dados para o bucket do S3 de destino.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o AWS CLI com as 
credenciais de usuário recém-
criadas.

1. Instale a versão mais recente 
da AWS CLI. Para obter 
instruções, consulte Instalar 
ou atualizar a versão mais 
recente da AWS CLI na 
documentação da AWS.

2. Execute$ aws configure
e atualize a CLI com a 
chave de acesso da AWS 
do usuário que você criou. 

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte Configurações e 
configurações de arquivos de 
credenciais na documentação 
da AWS CLI.

180

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Assuma a função de migração do 
S3.

1. Use o AWS CLI para assumir 
queS3MigrationRole:

 aws sts assume-
role --role-arn 
 "arn:aws:iam::<destination_account>:role/
S3MigrationRole" --role-
session-name AWSCLI-
Session

Esse comando gera várias 
informações. Dentro do bloco 
de credenciaisAccessKeyId, 
você precisa 
doSecretAccessKey,SessionToken
e. Este exemplo 
usa as variáveis de 
ambienteRoleAccessKeyIDRoleSecretKey,RoleSessionToken
e. Observe que a data e 
hora do campo de expiração 
está no fuso horário UTC. A 
data e hora indica quando as 
credenciais temporárias da 
função do IAM expiram. Se 
as credenciais temporárias 
expirarem, você deverá 
chamar asts:AssumeRole
API novamente.

2. Crie três variáveis de 
ambiente para assumir 
a função do IAM. Essas 
variáveis de ambiente são 
preenchidas com a seguinte 
saída:

export 
 AWS_ACCESS_KEY_ID=RoleAccessKeyID
export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=RoleSecretKey
export 
 AWS_SESSION_TOKEN=RoleSessionToken

3. Verifique se você assumiu a 
função do IAM executando o 
seguinte comando:

aws sts get-caller-
identity

Para obter mais informações, 
consulte o Centro de 
conhecimento da AWS.

Administrador da AWS
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie e sincronize dados do 
bucket do S3 de origem para o 
bucket do S3 de destino.

Depois de assumir a 
função,S3MigrationRole
você pode copiar os dados 
usando o comando copy (cp) ou 
synchronize (sync).

Copie (consulte a referência de 
comandos da CLI da AWS para 
obter detalhes):

aws s3 cp s3:// DOC-EXAMPLE-
BUCKET-SOURCE / \ 
       s3:// DOC-EXAMPLE-
BUCKET-TARGET / \ 
      --recursive --source-
region SOURCE-REGION-NAME --
region DESTINATION-REGION-
NAME

Sincronize (consulte a referência 
de comandos da CLI da AWS
para obter detalhes):

aws s3 sync s3:// DOC-
EXAMPLE-BUCKET-SOURCE / \
s3:// DOC-EXAMPLE-BUCKET-
TARGET / \
--source-region SOURCE-
REGION-NAME --region 
 DESTINATION-REGION-NAME

Administrador da nuvem.

Solução de problemas

Problema Solução

An (AccessDenied) ao chamar a ListObjects 
operação: acesso negado.

• Certifique-se de ter assumido a 
funçãoS3MigrationRole.

• Executeaws sts get-caller-identity
para verificar a função usada. Se a saída não 
exibir o ARN paraS3MigrationRole, assuma a 
função novamente e tente novamente.

Recursos relacionados
• Criar um bucket do S3
• Políticas de bucket do Amazon S3 e políticas do usuário.
• Identidades do IAM (usuários, grupos e funções)
• comando cp
• comando de sincronização

182
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Importe com êxito um bucket do S3 

como uma CloudFormation pilha

Importe com êxito um bucket do S3 como uma 
CloudFormation pilha da AWS

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Nativo na nuvem; 
armazenamento e backup

Serviços da AWS: Amazon S3; 
AWS CloudFormation

Resumo
Se você usa recursos da Amazon Web Services (AWS), como os buckets do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), e quiser usar uma abordagem de infraestrutura como código (IaC), poderá importar 
seus recursos para a AWS CloudFormation e gerenciá-los como uma pilha.

Esse padrão fornece etapas para importar com êxito um bucket do S3 como uma CloudFormation pilha da 
AWS. Usando a abordagem desse padrão, você pode evitar possíveis erros que podem ocorrer se você 
importar seu bucket do S3 em uma única ação.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma política existente de bucket S3 e S3 bucket. Para obter mais informações sobre isso, consulte Qual 

política de bucket do S3 eu devo usar para aderir à regra s3- do AWS Configbucket-ssl-requests-only no 
AWS Knowledge Center.

• Uma chave existente existente existente do AWS Key Management Service (AWS KMS) e seu alias 
existentes existentes existentes existentes no AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obter 
mais informações sobre isso, consulte Como trabalhar com aliases na documentação do AWS KMS.

• O exemploCloudFormation-template-S3-bucket da AWS CloudFormation (anexado), transferir 
por download para o computador local.

Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O usuário cria um CloudFormation modelo da AWS formatado em JSON ou YAML.
2. O modelo cria uma CloudFormation pilha da AWS para importar o bucket do S3.
3. A CloudFormation pilha da AWS gerencia o bucket do S3 que você especificou no modelo.

Pilha de tecnologia

• AWS CloudFormation
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• Amazon S3
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Epopeias

Ferramentas

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a criar e provisione implantações da 
infraestrutura da AWS da de maneira previsível e repetida.

• AWS Identity and Access Management (IAM) — O IAM é um serviço da Web para controlar de forma 
segura o acesso aos serviços da AWS.

• AWS KMS — AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço de criptografia e gerenciamento 
de chave com escalabilidade para a nuvem.

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet.

Epopeias
Importe um bucket S3 com criptografia baseada em CMK como uma 
CloudFormation pilha da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um modelo para importar o 
bucket do S3 e a CMK.

Em seu computador local, crie 
um modelo para importar seu 
bucket e CMK do S3 usando o 
seguinte modelo de exemplo:

AWSTemplateFormatVersion: 
 2010-09-09

Parameters: 

  bucketName: 

    Type: String

Resources: 

  S3Bucket: 

    Type: 'AWS::S3::Bucket' 

    DeletionPolicy: Retain 

    Properties: 

      BucketName: !Ref 
 bucketName 

      BucketEncryption: 

        
 ServerSideEncryptionConfiguration: 

          - 
 ServerSideEncryptionByDefault: 

              SSEAlgorithm: 
 'aws:kms' 

              
 KMSMasterKeyID: !GetAtt  

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
                - 
 KMSS3Encryption 

                - Arn 

  KMSS3Encryption: 

    Type: 'AWS::KMS::Key' 

    DeletionPolicy: Retain 

    Properties: 

      Enabled: true 

      KeyPolicy: !Sub |- 

        { 

            "Id": "key-
consolepolicy-3", 

            "Version": 
 "2012-10-17", 

            "Statement": [ 

                { 

                    
 "Sid": "Enable IAM User 
 Permissions", 

                    
 "Effect": "Allow", 

                    
 "Principal": { 

                        
 "AWS": ["arn:aws:iam::
${AWS::AccountId}:root"] 

                    }, 

                    
 "Action": "kms:*", 

                    
 "Resource": "*" 

                } 

                } 

            ] 

        } 

      EnableKeyRotation: 
 true
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a stack. 1. Faça login no AWS 
Management Console, abra 
o CloudFormation console 
da AWS, escolha Exibir 
pilha, escolha Criar pilha e, 
em seguida, escolha Com 
recursos existentes (recursos 
de importação).

2. Escolha Carregar um arquivo 
de modelo e, em seguida, faça 
o upload do arquivo de modelo 
que você criou anteriormente.

3. Insira um nome para sua 
pilha e configure as opções 
restantes de acordo com seus 
requisitos.

4. Escolha Criar pilha e aguarde 
até que o status da pilha mude 
paraIMPORT_COMPLETE.

AWS DevOps

Crie o alias da chave KMS. 1. No CloudFormation console 
da AWS, escolha Stacks, 
escolha o nome da pilha que 
você criou anteriormente, 
escolha o painel Modelo e, 
em seguida, escolha Exibir no 
Designer.

2. Adicione o seguinte trecho 
àResource seção do seu 
modelo, escolha Criar pilha e 
conclua o assistente:

KMSS3EncryptionAlias: 

    Type: 'AWS::KMS::Alias' 

    DeletionPolicy: Retain 

    Properties:  

    AliasName: alias/
S3BucketKey 

    TargetKeyId: !Ref 
 KMSS3Encryption

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte as 
atualizações do AWS 
CloudFormation stack na 
CloudFormation documentação 
da AWS. 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualizar a pilha para incluir a 
política de bucket do S3.

1. No CloudFormation console 
da AWS, escolha Stacks, 
escolha o nome da pilha que 
você criou anteriormente, 
escolha o painel Modelo e, 
em seguida, escolha Exibir no 
Designer.

2. Adicione o seguinte trecho 
àResource seção do modelo 
e, em seguida, escolha Criar 
pilha e conclua o assistente:

S3BucketPolicy: 

  Type: 
 'AWS::S3::BucketPolicy' 

  Properties: 

    Bucket: !Ref S3Bucket 

    PolicyDocument: !Sub |- 

      { 

                  "Version": 
 "2008-10-17", 

                  "Id": 
 "restricthttp", 

                  
 "Statement": [ 

                      { 

                          
 "Sid": "denyhttp", 

                          
 "Effect": "Deny", 

                          
 "Principal": { 

                             
  "AWS": "*" 

                          }, 

                          
 "Action": "s3:*", 

                          
 "Resource": ["arn:aws:s3:::
${S3Bucket}","arn:aws:s3:::
${S3Bucket}/*"], 

AWS DevOps
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 "Condition": { 

                             
  "Bool": { 

                             
      "aws:SecureTransport": 
 "false" 

                             
  } 

                          } 

                      } 

                  ] 

              }

Observações: Essa política 
de bucket do S3 tem uma 
declaração de negação que 
restringe as chamadas de API 
que não são seguras. 

Atualize a política de chaves. 1. No CloudFormation console 
da AWS, escolha Stacks, 
escolha o nome da pilha que 
você criou anteriormente, 
escolha o painel Modelo e, 
em seguida, escolha Exibir no 
Designer.

2. Modifique o recurso KMS do 
modelo para incluir a política 
de chaves que permite aos 
administradores administrar a 
CMK.

3. Escolha Criar pilha, escolha
Avançar e conclua o 
assistente de acordo com 
seus requisitos.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Uso de 
políticas de chaves no AWS KMS
e Permitir que administradores 
de chaves administrem a CMK
na documentação do AWS KMS.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione tags em nível de 
recurso.

1. No CloudFormation console 
da AWS, escolha Stacks, 
escolha o nome da pilha que 
você criou anteriormente, 
escolha o painel Modelo e, 
em seguida, escolha Exibir no 
Designer.

2. Adicione o seguinte trecho 
àProperties seção de 
recursos do Amazon S3 
do modelo e, em seguida, 
escolha Criar pilha e conclua o 
assistente:

Tags: 

  - Key: createdBy 

    Value: Cloudformation

AWS DevOps

Recursos relacionados
• ir existentes existentes existentes existentes existentes existentes existentes existentes existentes 

existentes existentes existentes CloudFormation
• AWS re:Invent 2017: Mergulho profundo na AWS CloudFormation (vídeo)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Mais padrões
• Associe um CodeCommit repositório da AWS em uma conta da AWS ao SageMaker Studio em outra 

conta (p. 1094)
• Automatize a adição ou atualização de entradas de registro do Windows usando o AWS Systems 

Manager (p. 1166)
• Automatize a exclusão de recursos da AWS usando aws-nuke (p. 1169)
• Automatize a criação de recursos AppStream 2.0 usando a AWS CloudFormation (p. 928)
• Crie e implante automaticamente um aplicativo Java no Amazon EKS usando um pipeline de CI/

CD (p. 240)
• Crie automaticamente um RFC no AMS usando Python (p. 2350)
• Pare e inicie automaticamente uma instância de banco de dados Amazon RDS usando o AWS Systems 

Manager Maintenance Windows (p. 1183)
• Crie uma PAC de servidor corporativo da Micro Focus com Amazon EC2 Auto Scaling e Systems 

Manager (p. 2078)
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Mais padrões

• Segredos de cache usando extensões do AWS Lambda (p. 2121)
• Conecte os serviços da AWS usando uma abordagem sem servidor (p. 2692)
• Verifique as instâncias do EC2 para ver se há tags obrigatórias no lançamento (p. 980)
• Configurar o Veritas NetBackup para o VMware Cloud on AWS (p. 2772)
• Coneca a uma instância do Amazon EC2 usando o Gerenciador de sessões (p. 984)
• Crie alarmes para métricas personalizadas usando a detecção de CloudWatch anomalias da 

Amazon (p. 1198)
• Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS e monte um sistema de arquivos em instâncias do EC2 

usando o Amazon EFS (p. 255)
• Crie pipelines dinâmicos de CI para projetos Java e Python automaticamente (p. 776)
• Implemente um aplicativo em cluster no Amazon ECS usando o AWS Copilot (p. 297)
• Implemente um aplicativo de página única baseado em React no Amazon S3 e CloudFront (p. 2803)
• Implantar e depurar clusters do Amazon EKS (p. 311)
• Implante contêineres usando o Elastic Beanstalk (p. 330)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
• Aplique a marcação automática dos bancos de dados do Amazon RDS no lançamento (p. 543)
• Estimar o custo de uma tabela do DynamoDB para capacidade sob demanda (p. 546)
• Gere recomendações personalizadas e reclassificadas usando o Amazon Personalize (p. 1123)
• Gere dados de teste usando um trabalho do AWS Glue e Python (p. 39)
• Receba notificações do Amazon SNS quando o estado da chave do AWS KMS mudar (p. 1000)
• Ajude a aplicar a marcação do DynamoDB (p. 566)
• Identifique e alerte quando os recursos do Amazon Kinesis Data Firehose não estão criptografados com 

uma chave do AWS KMS (p. 1163)
• Implemente o padrão de saga sem servidor usando o AWS Step Functions (p. 2175)
• Melhore o desempenho operacional habilitando o Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 

OUs da AWS com o AWS CDK (p. 1206)
• Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma conta de AWS Managed Services (p. 1530)
• Gerencie produtos do AWS Service Catalog em várias contas e regiões da AWS (p. 1220)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server do Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB usando o 

AWS DMS (p. 1346)
• Migrar registros de DNS em massa para uma zona hospedada privada do Amazon Route 53 (p. 2319)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for Oracle usando SharePlex o AWS DMS (p. 619)
• Monitore ElastiCache clusters da Amazon para criptografia em repouso (p. 2571)
• Monitore clusters do Amazon EMR para criptografia em trânsito no lançamento (p. 2567)
• Monitore ElastiCache clusters para grupos de segurança (p. 2579)
• Configure a detecção de CloudFormation desvios da AWS em uma organização multirregional e com 

várias contas (p. 1202)
• Integração de inquilinos na arquitetura SaaS para o modelo de silo usando C# e AWS CDK (p. 2249)
• Atualize as credenciais da AWS CLI do AWS IAM Identity Center usando PowerShell (p. 2619)
• Use o Terraform para habilitar automaticamente GuardDuty a Amazon para uma organização (p. 2639)
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Contêineres e microsserviços
Tópicos

• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando a AWS PrivateLink e um 
Network Load Balancer (p. 192)

• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando o AWS Fargate, o AWS 
PrivateLink e um Network Load Balancer (p. 203)

• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon EKS usando a AWS PrivateLink e um 
Network Load Balancer (p. 212)

• Ative o MTLs no AWS App Mesh usando a CA privada da AWS no Amazon EKS (p. 217)
• Automatize backups para instâncias de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL usando o AWS 

Batch (p. 222)
• Automatize a implantação do Node Termination Handler no Amazon EKS usando um pipeline de CI/

CD (p. 230)
• Crie e implante automaticamente um aplicativo Java no Amazon EKS usando um pipeline de CI/

CD (p. 240)
• Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS e monte um sistema de arquivos em instâncias do EC2 

usando o Amazon EFS (p. 255)
• Implante o CoreDNS no Amazon EKS com o Fargate automaticamente usando Terraform e 

Python (p. 259)
• Implemente microsserviços Java no Amazon ECS usando o AWS Fargate (p. 265)
• Implante microsserviços Java no Amazon ECS usando o Amazon ECR e o AWS Fargate (p. 269)
• Implante microsserviços Java no Amazon ECS usando o Amazon ECR e o balanceamento de 

carga (p. 274)
• Implante recursos e pacotes do Kubernetes usando o Amazon EKS e um repositório de gráficos do 

Helm no Amazon S3 (p. 277)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
• Implemente um exemplo de microsserviço Java no Amazon EKS e exponha o microsserviço usando 

um Application Load Balancer (p. 290)
• Implemente um aplicativo em cluster no Amazon ECS usando o AWS Copilot (p. 297)
• Implante um aplicativo baseado em gRPC em um cluster Amazon EKS e acesse-o com um Application 

Load Balancer (p. 304)
• Implantar e depurar clusters do Amazon EKS (p. 311)
• Implante contêineres usando o Elastic Beanstalk (p. 330)
• Gere um endereço IP de saída estático usando uma função Lambda, Amazon VPC e uma arquitetura 

sem servidor (p. 334)
• Instale o agente SSM nos nós de trabalho do Amazon EKS usando o Kubernetes 

DaemonSet (p. 342)
• Instale o agente e CloudWatch o agente SSM nos nós de trabalho do Amazon EKS usando 

preBootstrapCommands (p. 346)
• Otimize as imagens do Docker geradas pelo AWS App2Container (p. 351)
• Coloque os Kubernetes Pods no Amazon EKS usando afinidade, contaminações e tolerâncias de 

nós (p. 357)
• Replique imagens filtradas de contêineres do Amazon ECR em todas as contas ou regiões (p. 368)
• Alterne as credenciais do banco de dados sem reiniciar os contêineres (p. 379)
• Execute tarefas do Amazon ECS na Amazon WorkSpaces com o Amazon ECS Anywhere (p. 383)
• Execute um contêiner Docker da API web ASP.NET Core em uma instância Linux do Amazon 

EC2 (p. 390)
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Acesse aplicativos de contêiner no Amazon ECS

• Execute cargas de trabalho orientadas por mensagens em grande escala usando o AWS 
Fargate (p. 397)

• Execute cargas de trabalho estáveis com armazenamento persistente de dados usando o Amazon 
EFS no Amazon EKS com o AWS Fargate (p. 402)

• Mais padrões (p. 413)

Acesse aplicativos de contêiner de forma privada 
no Amazon ECS usando a AWS PrivateLink e um 
Network Load Balancer

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres 
e microsserviços; Rede; 
Segurança, identidade, 
conformidade; Sites e aplicativos 
web

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon EC2 Auto Scaling; AWS 
EC2 Container Registry; Amazon 
EFS; Amazon RDS; Amazon 
VPC; Amazon ECS; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

Resumo
Esse padrão descreve como hospedar de forma privada um aplicativo de contêiner Docker no Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) por trás de um Network Load Balancer e acessar o aplicativo 
usando a AWS PrivateLink. Em seguida, é possível usar uma rede privada para acessar com segurança 
serviços na Nuvem da Amazon Web Services (AWS). O Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) hospeda o banco de dados relacional da aplicação em execução no Amazon ECS com alta 
disponibilidade (HA). O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) é usado se o aplicativo exigir 
armazenamento persistente.

O serviço Amazon ECS que executa os aplicativos Docker, com um Network Load Balancer no front-
end, pode ser associado a um endpoint de nuvem privada virtual (VPC) para acesso por meio da AWS 
PrivateLink. Esse serviço de endpoint VPC pode então ser compartilhado com outras VPCs usando seus 
endpoints de VPC. 

É possível usar o AWS Fargate em vez de um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling. Para obter mais 
informações, consulte Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando o AWS 
Fargate, a AWS PrivateLink e um Network Load Balancer.                           

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
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Arquitetura

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2, instalada e configurada em Linux, macOS ou 
Windows

• Docker, instalado e configurado em Linux, macOS ou Windows
• Um aplicativo em execução no Docker

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon CloudWatch
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon EC2 Auto Scaling
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon ECS
• Amazon RDS
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Lambda
• AWS PrivateLink
• AWS Secrets Manager
• Application Load Balancer
• Network Load Balancer
• VPC

Automação e escala

• Você pode usar CloudFormation a AWS para criar esse padrão usando a infraestrutura como código.

Ferramentas
• Amazon EC2: o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação 

escalável na Nuvem AWS.
• Amazon EC2 Auto Scaling: o Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir que você tenha o número 

correto de instâncias do Amazon EC2 disponíveis para processar a carga da aplicação.
• Amazon ECS: o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de 

contêineres altamente escalável e rápido que facilita a execução, a interrupção e o gerenciamento de 
contêineres em um cluster.

• Amazon ECR: o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de registro 
de imagem de contêiner da AWS que é seguro, escalável e confiável.

• Amazon EFS: o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos NFS 
elástico simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da Nuvem AWS e recursos 
on-premises.

• AWS Lambda: o Lambda é um serviço de computação para executar código sem provisionar ou 
gerenciar servidores.

• Amazon RDS: o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um serviço da Web que facilita a 
configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na Nuvem AWS.

193

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://www.docker.com/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/introduction-devops-aws/infrastructure-as-code.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/rds/index.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

• Amazon S3: o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Ele foi 
projetado para facilitar a computação de escala na web para os desenvolvedores.

• AWS Secrets Manager: o Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas, incluindo senhas, 
fornecendo uma chamada de API ao Secrets Manager para recuperar o segredo por programação.

• Amazon VPC: a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda a iniciar recursos da AWS em uma 
rede virtual definida por você.

• Elastic Load Balancing: o Elastic Load Balancing distribui tráfego de entrada de aplicativos ou de rede 
entre vários destinos, como instâncias do Amazon EC2, contêineres e endereços IP, em várias zonas de 
disponibilidade.

• Docker — O Docker ajuda os desenvolvedores a empacotar, enviar e executar qualquer aplicativo como 
um contêiner leve, portátil e autossuficiente.

Epopeias
Criar componentes de rede

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra 
o console da Amazon VPC. 
Escolha Criar VPC e escolha
VPC e muito mais. 

2. Insira um nome para sua VPC 
e escolha um intervalo de 
blocos CIDR apropriado. 

3. Especifique duas zonas de 
disponibilidade, duas sub-
redes públicas e quatro sub-
redes privadas. Duas sub-
redes privadas são para 
tarefas do Amazon ECS e 
duas sub-redes privadas são 
para bancos de dados do 
Amazon RDS.

4. Especifique um gateway 
NAT para cada zona de 
disponibilidade. 

5. Escolha Create VPC (Criar 
VPC).

Administrador de nuvem

Crie os balanceadores de carga

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um Network Load Balancer. 1. Abra o console do Amazon 
EC2 e escolha a região da 
AWS que contém a VPC. 

2. Em Balanceamento de carga, 
escolha Balanceadores

Administrador de nuvem
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de carga e escolha Criar 
balanceador de carga. 

3. Escolha Network Load 
Balancer e escolha Criar. 

4. Na página Configurar 
balanceador de carga, 
configure o Network Load 
Balancer e o ouvinte.
Importante: Certifique-se de 
escolher o esquema do seu 
Network Load Balancer como
Interno. 

5. Escolha as configurações 
de segurança aplicáveis, 
configure um grupo de 
segurança e um grupo-alvo. 
Escolha Instância ou IP
como o tipo de destino na 
seção Configurar roteamento. 
Certifique-se de não registrar 
um alvo. 

6. Depois de definir todas as 
configurações, escolha
Avançar: Revise e, em 
seguida, escolha Criar.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um Application Load 
Balancer.

1. No console do Amazon EC2, 
escolha a mesma região que 
contém sua VPC.

2. Em Balanceamento de carga, 
escolha Balanceadores
de carga e escolha Criar 
balanceador de carga.

3. Escolha Application Load 
Balancer e escolha Create. 

4. Configure seu Application 
Load Balancer e seu ouvinte.
Importante: Certifique-se 
de escolher o esquema do 
Application Load Balancer 
como Interno. 

5. Escolha as configurações 
de segurança aplicáveis, 
configure um grupo de 
segurança e um grupo-alvo. 
Escolha Instância ou IP
como o tipo de destino na 
seção Configurar roteamento. 
Certifique-se de não registrar 
um alvo. 

6. Depois de definir todas as 
configurações, escolha
Avançar: Revise e, em 
seguida, escolha Criar.

Administrador de nuvem

Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

1. Abra o console do Amazon 
EFS e escolha Criar sistema 
de arquivos. 

2. Na caixa de diálogo Create 
File System (Criar sistema 
de arquivos), insira um 
nome para o seu sistema de 
arquivos e escolha a VPC. 

3. Escolha Criar para criar o 
sistema de arquivos. 

4. Configure e configure seu 
sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Administrador de nuvem

Monte alvos para as sub-redes. 1. Volte para o console do 
Amazon EFS e escolha
Sistemas de arquivos. A 
página Sistemas de arquivos

Administrador de nuvem
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
mostra os sistemas de 
arquivos do Amazon EFS em 
sua conta. 

2. Escolha o sistema de arquivos 
que você criou e escolha
Gerenciar para exibir as
zonas de disponibilidade. 
Para adicionar um alvo de 
montagem, escolha Adicionar 
alvo de montagem e adicione 
as quatro sub-redes privadas 
que você criou.

Verifique se as sub-redes estão 
montadas como alvos.

1. No console do Amazon 
EFS, escolha Sistemas de 
arquivos. 

2. Escolha Rede para exibir a 
lista de alvos de montagem 
existentes. Certifique-se de 
que elas incluam as quatro 
sub-redes que você criou.

Administrador de nuvem

Crie um bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Abra o console do Amazon S3 
e crie um bucket do S3 para 
armazenar os ativos estáticos da 
aplicação, se necessário.

Administrador de nuvem

Criar um segredo do Secrets Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma chave do AWS 
Directory

Abra o console do AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS) e crie uma chave do KMS.

Administrador de nuvem

Crie um segredo do Secrets 
Manager para armazenar a 
senha do Amazon RDS.

1. Abra o console do AWS 
Secrets Manager e crie um 
novo segredo escolhendo
Armazenar um novo segredo. 

2. Escolha a chave KMS que 
você criou e armazene seu 
novo segredo.

Administrador de nuvem
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Criar uma instância do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de sub-redes de 
banco de dados.

1. Abra o console do Amazon 
RDS e escolha Subnet groups 
(Grupos de sub-redes). 

2. Escolha Create DB (Criar 
grupo de sub-redes de banco 
de dados) e insira um nome e 
uma descrição para o grupo 
de sub-redes de banco de 
dados. 

3. Escolha a VPC criada 
anteriormente e escolha as 
zonas de disponibilidade 
e sub-redes. Em seguida, 
selecione Criar.

Administrador de nuvem

Crie uma instância do Amazon 
RDS.

Crie e configure uma instância 
do Amazon RDS dentro das sub-
redes privadas. Certifique-se de 
que o Multi-AZ esteja ativado 
para HA.

Administrador de nuvem

Carregue dados na instância do 
Amazon RDS.

Carregue os dados relacionais 
exigidos pelo seu aplicativo 
em sua instância do Amazon 
RDS. Esse processo variará 
dependendo das necessidades 
do seu aplicativo, bem como 
da forma como o esquema do 
seu banco de dados é definido e 
projetado.

Administrador de nuvem, DBA

Crie os componentes do Amazon ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do ECS. 1. Abra o console do Amazon 
ECS e escolha Clusters.

2. Escolha Criar clusters e 
configure um cluster ECS de 
acordo com as especificações 
necessárias.

Administrador de nuvem

Crie as imagens do Docker. Crie as imagens do Docker 
seguindo as instruções na seção
Recursos relacionados.

Administrador de nuvem

Crie repositórios do Amazon 
ECR.

1. No console do Amazon ECR, 
escolha Repositórios. 

2. Escolha Criar repositório e 
insira um nome exclusivo para 
seu repositório. 

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Configure o repositório 

de acordo com suas 
especificações, incluindo a 
criptografia do AWS KMS, se 
necessário.

Autentique seu cliente Docker 
para o repositório Amazon ECR.

Para autenticar seu cliente 
Docker para o repositório 
Amazon ECR, execute oaws 
ecr get-login-password
comando “na AWS CLI”.

Administrador de nuvem

Enviar as imagens do Docker 
para o repositório do Amazon 
ECR.

1. Identifique a imagem do 
Docker que você deseja enviar 
e execute odocker images
comando na AWS CLI. 

2. Marque a sua imagem com 
o registro do Amazon ECR, 
o repositório e a combinação 
opcional de nomes de tag de 
imagem. 

3. Envie a imagem do Docker 
executando odocker push
comando. 

4. Repita essas etapas para 
todas as imagens necessárias.

Administrador de nuvem

Crie uma definição de tarefa do 
Amazon ECS.

É necessária uma definição de 
tarefas para executar contêineres 
do Docker no Amazon ECS. 

1. Retorne ao console do 
Amazon ECS, escolha
Definições de tarefas e 
escolha Criar nova definição 
de tarefa. 

2. Na página Select 
compatiabilities (Selecionar 
compatibilidades), selecione 
o tipo de execução que sua 
tarefa deve usar e escolha
Next step (Próxima etapa).

Para obter ajuda com a 
configuração da definição 
da tarefa, consulte “Criar 
uma definição de tarefa” na 
seção Recursos relacionados.
Importante: Certifique-se de 
fornecer as imagens do Docker 
que você enviou para o Amazon 
ECR.

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um serviço do Amazon ECS. Crie um serviço Amazon ECS 
usando o cluster ECS que você 
criou anteriormente. Certifique-
se de escolher o Amazon EC2 
como o tipo de lançamento e 
escolher a definição da tarefa 
criada na etapa anterior, bem 
como o grupo-alvo do Application 
Load Balancer.

Administrador de nuvem

Criar um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma configuração de 
ativação.

Abra o console do Amazon 
EC2 e crie uma configuração 
de execução. Certifique-se 
de que os dados do usuário 
tenham o código para permitir 
que as instâncias do EC2 se 
juntem ao cluster ECS desejado. 
Para ver um exemplo do código 
necessário, consulte a seção
Recursos relacionados.

Administrador de nuvem

Crie um grupo do Amazon EC2 
Auto Scaling.

Retorne ao console do Amazon 
EC2 e, em Auto Scaling, 
escolha grupos de Auto Scaling. 
Configure um grupo do Amazon 
EC2 Auto Scaling. Certifique-
se de escolher as sub-redes 
privadas e iniciar a configuração 
que você criou anteriormente.

Administrador de nuvem

Configurar a AWS PrivateLink

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o PrivateLink endpoint 
da AWS.

1. No console do Amazon VPC, 
crie um PrivateLink endpoint 
da AWS. 

2. Associe esse endpoint ao 
Network Load Balancer, que 
torna o aplicativo hospedado 
no Amazon ECS disponível 
de forma privada para os 
clientes. 

Administrador de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte a seção Recursos 
relacionados.

Criar um VPC endpoint

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um VPC endpoint Crie um endpoint VPC para o 
PrivateLink endpoint da AWS 
que você criou anteriormente. 
O nome de domínio totalmente 
qualificado (FQDN) do endpoint 
da VPC apontará para o FQDN 
do PrivateLink endpoint da AWS. 
Isso cria uma elastic network 
interface para o serviço de 
endpoint VPC que os endpoints 
DNS podem acessar.

Administrador de nuvem

Criar a função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a função do Lambda. No console do AWS Lambda, 
crie uma função do Lambda 
para atualizar os endereços IP 
do Application Load Balancer 
como destinos para o Network 
Load Balancer. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte 
a publicação do blog “Usando 
endereços IP estáticos para 
balanceadores de carga de 
aplicativos” na seção Recursos 
relacionados.

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
Crie os balanceadores de carga:

• Criar um Network Load Balancer
• Criar um Application Load Balancer

Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS:

• Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS
• Crie metas de montagem no Amazon EFS
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Crie um bucket do S3:

• Criar um bucket do S3

Crie um segredo do Secrets Manager:

• Crie chaves no AWS KMS
• Crie um segredo no AWS Secrets Manager

Crie uma instância do Amazon RDS:

• Criar uma instância de banco de dados do Amazon RDS

Crie os componentes do Amazon ECS:

• Criar um cluster do Amazon ECS
• Criar uma imagem do Docker
• Criar um repositório do Amazon ECR
• Autentique o Docker com o repositório Amazon ECR
• Enviar uma imagem para um repositório do Amazon ECR
• Criar uma definição de tarefa do Amazon ECS
• Criar um serviço do Amazon ECS

Crie um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling:

• Criar uma configuração de execução
• Criar um grupo do Auto Scaling usando uma configuração de execução
• Instâncias de contêiner Bootstrap com dados de usuário do Amazon EC2

Configure a AWS PrivateLink:

• Serviços de endpoint de VPC (AWS PrivateLink)

Crie um endpoint VPC:

• VPC endpoints de interface (AWS PrivateLink)

Crie a função do Lambda:

• Criar uma função do Lambda

Outros recursos:

• Usando endereços IP estáticos para balanceadores de carga de aplicativos
• Acessando serviços com segurança pela AWS PrivateLink
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Acesse aplicativos de contêiner no Amazon ECS 

com um tipo de lançamento do AWS Fargate

Acesse aplicativos de contêiner de forma privada 
no Amazon ECS usando o AWS Fargate, o AWS 
PrivateLink e um Network Load Balancer

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres 
e microsserviços; Rede; 
Segurança, identidade, 
conformidade; Sites e aplicativos 
web

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Registro 
de contêineres do AWS EC2; 
Amazon ECS; Amazon EFS; 
Amazon RDS; Amazon VPC; 
Elastic Load Balancing (ELB); 
AWS Lambda

Resumo
Esse padrão descreve como hospedar de forma privada um aplicativo de contêiner Docker na nuvem da 
Amazon Web Services (AWS) usando o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com um tipo de 
lançamento do AWS Fargate, por trás de um Network Load Balancer, e acessar o aplicativo usando a AWS 
PrivateLink. O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) hospeda o banco de dados relacional 
para o aplicativo em execução no Amazon ECS com alta disponibilidade (HA). Você pode usar o Amazon 
Elastic File System (Amazon EFS) se o aplicativo exigir armazenamento persistente.

Esse padrão usa um tipo de lançamento do Fargate para o serviço Amazon ECS que executa os 
aplicativos Docker, com um Network Load Balancer no front-end. Em seguida, pode ser associada a 
um endpoint da Virtual Private Cloud (VPC) para acesso por meio da AWS PrivateLink. Esse serviço de 
endpoint VPC pode então ser compartilhado com outras VPCs usando seus endpoints de VPC.

Você pode usar o Fargate com o Amazon ECS para executar contêineres sem a necessidade de gerenciar 
servidores ou clusters de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Você também 
pode usar um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling em vez do Fargate. Para obter mais informações, 
consulte Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando a AWS PrivateLink e 
um Network Load Balancer.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS versão 2, instalada e configurada em Linux, macOS ou Windows
• Docker, instalado e configurado no Linux, macOS ou Windows
• Um aplicativo em execução no Docker
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Arquitetura

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon CloudWatch
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon ECS
• Amazon EFS
• Amazon RDS
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Fargate
• AWS Lambda
• AWS PrivateLink
• AWS Secrets Manager
• Application Load Balancer
• Network Load Balancer
• VPC

Automação e escala

• Você pode usar CloudFormation a AWS para criar esse padrão usando a infraestrutura como código.

Ferramentas
• Amazon ECS: o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de 

contêineres altamente escalável e rápido que facilita a execução, a interrupção e o gerenciamento de 
contêineres em um cluster.

• Amazon ECR: o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de imagem 
de contêiner da AWS, seguro, escalável e confiável, gerenciado pela.

• Amazon EFS: o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos NFS 
elástico simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da Nuvem AWS e recursos 
on-premises da.

• AWS: Fargate AWS é uma tecnologia que pode ser usada com o Amazon ECS para executar 
contêineres sem a necessidade de gerenciar servidores ou clusters de instâncias do Amazon EC2.

• AWS Lambda: o Lambda é um serviço de computação que permite que você execute o código sem 
provisionar ou gerenciar servidores.

• Amazon RDS: o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um serviço Web que facilita a 
configuração, a operação e escalabilidade de um banco de dados relacional na Nuvem AWS.

• Amazon S3: o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Ele foi 
projetado para facilitar a computação de escala na web para os desenvolvedores.

• AWS Secrets Manager: o AWS ajuda a substituir credenciais codificadas, incluindo senhas, por uma 
chamada de API ao Secrets Manager para recuperar o segredo por programação.

• Amazon VPC: a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda a iniciar recursos da AWS em uma 
rede virtual definida por você.
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• Elastic Load Balancing: o Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de entrada de aplicações ou 
de rede em vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em várias zonas de 
disponibilidade.

• Docker — O Docker ajuda os desenvolvedores a empacotar, enviar e executar facilmente qualquer 
aplicativo como um contêiner leve, portátil e autossuficiente.

Épicos
Criar componentes de rede

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra 
o console da Amazon VPC. 
Escolha Criar VPC e escolha
VPC e muito mais. 

2. Insira um nome para sua VPC 
e escolha um intervalo de 
blocos CIDR apropriado.

3. Especifique duas zonas de 
disponibilidade, duas sub-
redes públicas e quatro sub-
redes privadas. Duas sub-
redes privadas são para 
tarefas do Amazon ECS e 
duas sub-redes privadas são 
para bancos de dados do 
Amazon RDS.

4. Especifique um gateway 
NAT para cada zona de 
disponibilidade.

5. Escolha Create VPC (Criar 
VPC).

Administrador de nuvem

Crie os balanceadores de carga

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um Network Load Balancer. 1. Abra o console do Amazon 
EC2 e escolha a região da 
AWS que contém a VPC. 

2. Em Balanceamento de carga, 
escolha Balanceadores
de carga e escolha Criar 
balanceador de carga. 

3. Escolha Network Load 
Balancer e escolha Criar. 

4. Na página Configurar 
balanceador de carga, 
configure o Network Load 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Balancer e o ouvinte.
Importante: Certifique-se de 
escolher o esquema do seu 
Network Load Balancer como
Interno. 

5. Escolha as configurações 
de segurança aplicáveis, 
configure um grupo de 
segurança e um grupo-alvo. 
Escolha IP como o tipo de 
destino na seção Configurar 
roteamento. Certifique-se de 
não registrar um alvo. 

6. Depois de definir todas as 
configurações, escolha
Avançar: Revise e escolha
Criar.

Para obter ajuda com relação a 
esta e outras histórias, consulte a 
seção Recursos relacionados.

Crie um Application Load 
Balancer.

1. No console do Amazon EC2, 
escolha a mesma região que 
contém sua VPC. 

2. Em Balanceamento de carga, 
escolha Balanceadores
de carga e escolha Criar 
balanceador de carga. 

3. Escolha Application Load 
Balancer e escolha Criar. 

4. Configure seu Application 
Load Balancer e seu ouvinte.
Importante: Certifique-se 
de escolher o esquema do 
Application Load Balancer 
como Interno. 

5. Escolha as configurações 
de segurança aplicáveis, 
configure um grupo de 
segurança e um grupo-alvo. 
Escolha IP como o tipo de 
destino na seção Configurar 
roteamento. Certifique-se de 
não registrar um alvo. 

6. Depois de definir todas as 
configurações, escolha
Avançar: Revise e escolha
Criar.

Administrador de nuvem
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Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

1. Abra o console do Amazon 
EFS e escolha Criar sistema 
de arquivos. 

2. Na caixa de diálogo Create 
File System, insira um nome 
para o sistema de arquivos e 
escolha a VPC. 

3. Escolha Criar para criar o 
sistema de arquivos. 

4. Configure e configure seu 
sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Administrador de nuvem

Monte alvos para as sub-redes. 1. Volte para o console do 
Amazon EFS e escolha
Sistemas de arquivos. A 
página Sistemas de arquivos
mostra os sistemas de 
arquivos do Amazon EFS em 
sua conta. 

2. Escolha o sistema de arquivos 
que você criou e escolha
Gerenciar para exibir a Zona 
de Disponibilidade. 

3. Para adicionar um alvo de 
montagem, escolha Adicionar 
alvo de montagem e adicione 
as quatro sub-redes privadas 
que você criou.

Administrador de nuvem

Verifique se as sub-redes estão 
montadas como alvos.

1. No console do Amazon 
EFS, escolha Sistemas de 
arquivos. 

2. Escolha Rede para exibir a 
lista de alvos de montagem 
existentes. Certifique-se de 
que elas incluam as quatro 
sub-redes que você criou.

Administrador de nuvem

Crie um bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Abra o console do Amazon S3 
e crie um bucket do S3 para 
armazenar ativos estáticos do 
aplicativo, se necessário.

Administrador de nuvem
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Criar um segredo do Secrets Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma chave do AWS KMS 
para criptografar o segredo do 
Secrets Manager.

Abra o console do AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS) e crie uma chave do KMS.

Administrador de nuvem

Crie um segredo do Secrets 
Manager para armazenar a 
senha do Amazon RDS.

1. Abra o console do AWS 
Secrets Manager e crie um 
novo segredo escolhendo
Armazenar um novo segredo. 

2. Escolha a chave KMS que 
você criou e armazene seu 
novo segredo.

Administrador de nuvem

Criar uma instância do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de sub-redes de 
banco de dados.

1. Abra o console do Amazon 
RDS e escolha Grupos de 
sub-rede. 

2. Escolha Criar grupo de sub-
redes de banco de dados 
e insira um nome e uma 
descrição para o grupo de 
sub-redes de banco de 
dados. 

3. Escolha a VPC criada 
anteriormente e escolha as 
zonas de disponibilidade 
e sub-redes. Em seguida, 
selecione Criar.

Administrador de nuvem

Crie uma instância do Amazon 
RDS.

Crie e configure uma instância 
do Amazon RDS dentro das sub-
redes privadas. Certifique-se de 
que o Multi-AZ esteja ativado 
para alta disponibilidade (HA).

Administrador de nuvem

Carregue dados na instância do 
Amazon RDS.

Carregue os dados relacionais 
exigidos pelo seu aplicativo 
em sua instância do Amazon 
RDS. Esse processo variará 
dependendo das necessidades 
do seu aplicativo, bem como 
da forma como o esquema do 
seu banco de dados é definido e 
projetado.

DBA
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Crie os componentes do Amazon ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do ECS. 1. Abra o console do Amazon 
ECS e escolha Clusters. 

2. Escolha Criar clusters e 
configure um cluster ECS de 
acordo com as especificações 
necessárias.

Administrador de nuvem

Crie as imagens do Docker. Crie as imagens do Docker 
seguindo as instruções na seção
Recursos relacionados.

Administrador de nuvem

Crie um repositório do Amazon 
ECR.

1. Abra o console do Amazon 
ECR e escolha Repositórios. 

2. Escolha Criar repositório e 
insira um nome exclusivo para 
seu repositório. 

3. Configure o repositório 
de acordo com suas 
especificações, incluindo a 
criptografia do AWS KMS, se 
necessário.

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Enviar as imagens do Docker 
para o repositório do Amazon 
ECR.

1. Identifique a imagem do 
Docker que você deseja enviar 
e execute odocker images
comando na AWS CLI. 

2. Marque a sua imagem com 
o registro do Amazon ECR, 
o repositório e a combinação 
opcional de nomes de 
etiquetas de imagem. 

3. Envie a imagem do Docker 
executando odocker push
comando. 

4. Repita essas etapas para 
todas as imagens necessárias.

Administrador de nuvem

Crie uma definição de tarefa do 
Amazon ECS.

É necessária uma definição de 
tarefas para executar contêineres 
do Docker no Amazon ECS. 

1. Retorne ao console do 
Amazon ECS, escolha
Definições de tarefas e 
escolha Criar nova definição 
de tarefa. 

2. Na página Select 
compatiabilities (Selecionar 
compatibilidades), selecione 
o tipo de inicialização que sua 
tarefa deve usar e escolha
Next step (Próxima etapa).

Administrador de nuvem

209



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter ajuda com a 
configuração da definição 
da tarefa, consulte “Criar 
uma definição de tarefa” na 
seção Recursos relacionados.
Importante: Certifique-se de 
fornecer as imagens do Docker 
que você enviou para o Amazon 
ECR.

Crie um serviço ECS e escolha 
Fargate como o tipo de 
lançamento.

1. Crie um serviço Amazon ECS 
usando o cluster ECS que 
você criou anteriormente. 
Certifique-se de escolher 
o Fargate como o tipo de 
lançamento.

2. Escolha a definição da tarefa 
criada na etapa anterior e 
escolha o grupo-alvo do 
Application Load Balancer.

Administrador de nuvem

Configurar a AWS PrivateLink

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o PrivateLink endpoint 
da AWS.

1. Abra o console da Amazon 
VPC e crie um PrivateLink 
endpoint da AWS. 

2. Associe esse endpoint ao 
Network Load Balancer, que 
torna o aplicativo hospedado 
no Amazon ECS disponível 
de forma privada para os 
clientes. 

Para obter mais informações, 
consulte a seção Recursos 
relacionados.

Administrador de nuvem

Criar um VPC endpoint

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um VPC endpoint Crie um endpoint VPC para o 
PrivateLink endpoint da AWS 
que você criou anteriormente. 
O nome de domínio totalmente 
qualificado (FQDN) do endpoint 
da VPC apontará para o FQDN 
do PrivateLink endpoint da AWS. 
Isso cria uma elastic network 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
interface para o serviço de 
endpoint VPC que os endpoints 
do Domain Name Service podem 
acessar.

Criar a função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a função do Lambda. Abra o console do Lambda e 
crie uma função do Lambda 
para atualizar os endereços IP 
do Application Load Balancer 
como destinos para o Network 
Load Balancer. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte 
a publicação do blog “Usando 
endereços IP estáticos para 
balanceadores de carga de 
aplicativos” na seção Recursos 
relacionados.

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
Crie os balanceadores de carga:

• Criar um Network Load Balancer
• Criar um Application Load Balancer

Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS:

• Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS
• Crie metas de montagem no Amazon EFS

Crie um bucket do S3:

• Criar um bucket do S3

Crie um segredo do Secrets Manager:

• Crie chaves no AWS KMS
• Crie um segredo no AWS Secrets Manager

Crie uma instância do Amazon RDS:

• Criar uma instância de banco de dados do Amazon RDS

Crie os componentes do Amazon ECS:
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Acesse aplicativos de contêiner 

de forma privada no Amazon EKS

• Crie um cluster do Amazon ECS
• Criar uma imagem do Docker
• Criar um repositório do Amazon ECR
• Autentique o Docker com o repositório Amazon ECR
• Enviar uma imagem para um repositório do Amazon ECR
• Criar definição de tarefa do Amazon ECS
• Crie um serviço do Amazon ECS

Configure a AWS PrivateLink:

• Serviços de endpoint de VPC (AWS PrivateLink)

Crie um endpoint VPC:

• VPC endpoints de interface (AWS PrivateLink)

Crie a função do Lambda:

• Criar uma função do Lambda

Outros recursos:

• Usando endereços IP estáticos para balanceadores de carga de aplicativos
• Acessando serviços com segurança pela AWS PrivateLink

Acesse aplicativos de contêiner de forma privada 
no Amazon EKS usando a AWS PrivateLink e um 
Network Load Balancer

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres 
e microsserviços DevOps;; 
Modernização; Segurança, 
identidade e conformidade

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
Amazon VPC

Resumo
Esse padrão descreve como hospedar de forma privada um aplicativo de contêiner Docker no Amazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) por trás de um Network Load Balancer e acessar o aplicativo 
usando a AWS PrivateLink. Em seguida, você pode usar uma rede privada para acessar serviços na 
Nuvem da Amazon Web Services (AWS). 
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Pré-requisitos e limitações

O cluster Amazon EKS que executa os aplicativos Docker, com um Network Load Balancer no front-
end, pode ser associado a um endpoint de nuvem privada virtual (VPC) para acesso por meio da AWS 
PrivateLink. Esse serviço de endpoint VPC pode então ser compartilhado com outras VPCs usando seus 
endpoints de VPC.

A configuração descrita por esse padrão é uma forma segura de compartilhar o acesso a aplicativos entre 
VPCs e contas da AWS. Ela não exige configurações especiais de conectividade ou roteamento, porque a 
conexão entre as contas do consumidor e do provedor está no backbone global da AWS e não atravessa a 
Internet pública.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Docker, instalado e configurado no Linux, macOS ou Windows.
• Um aplicativo em execução no Docker.
• Uma conta da AWS ativa.
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada no Linux, macOS ou 

Windows.
• Um cluster Amazon EKS existente com sub-redes privadas marcadas e configurado para hospedar 

aplicativos. Para obter mais informações, consulte Marcação de sub-rede na documentação do Amazon 
EKS. 

• Kubectl, instalado e configurado para acessar recursos em seu cluster Amazon EKS. Para obter mais 
informações, consulte Instalar o kubectl na documentação do Amazon EKS. 

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon EKS
• AWS PrivateLink
• Network Load Balancer

 

Automação e escala

• Os manifestos do Kubernetes podem ser rastreados e gerenciados em um repositório baseado em Git 
(por exemplo, na AWS CodeCommit) e implantados usando integração contínua e entrega contínua (CI/
CD) na AWS CodePipeline. 

• Você pode usar CloudFormation a AWS para criar esse padrão usando infraestrutura como código (IaC).

Ferramentas
• AWS CLI — A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto 

que permite que você interaja com serviços da AWS usando comandos no shell da linha de comando.
• Elastic Load Balancing: distribui o tráfego de entrada da aplicação ou da rede em vários destinos, como 

instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), contêineres e endereços IP, em uma ou 
mais zonas de disponibilidade.
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Epopeias

• Amazon EKS — O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado que 
você pode usar para executar o Kubernetes na AWS.

• Amazon VPC — A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a iniciar recursos da AWS 
em uma rede virtual definida por você.

• Kubectl — Kubectl é um utilitário de linha de comando para executar comandos em clusters Kubernetes.

Epopeias
Implante os arquivos de manifesto de implantação e serviço do Kubernetes

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo de manifesto de 
implantação do Kubernetes.

Crie um arquivo de manifesto 
de implantação modificando o 
seguinte arquivo de amostra de 
acordo com seus requisitos.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: sample-app
spec: 
  replicas: 3 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: nginx 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: nginx 
    spec: 
      containers: 
        - name: nginx 
          image: 
 public.ecr.aws/z9d2n7e1/
nginx:1.19.5 
          ports: 
            - name: http 
              containerPort: 
 80

Observações: Este é um 
exemplo de arquivo de 
configuração do NGINX que é 
implantado usando a imagem do 
NGINX Docker. Para obter mais 
informações, consulte Como usar 
a imagem oficial do Docker do 
NGINX.

DevOps engenheiro

Implante o arquivo de manifesto 
de implantação do Kubernetes.

Execute o seguinte comando 
para aplicar o arquivo de 
manifesto Amazon EKS:

kubectl apply –f 
<your_deployment_file_name> 

DevOps engenheiro
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo de manifesto 
serviço do Kubernetes.

Crie um arquivo de manifesto de 
serviço modificando o seguinte 
arquivo de amostra de acordo 
com seus requisitos.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
  name: sample-service 
  annotations: 
    
 service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-type: nlb 
    
 service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-internal: 
 "true"
spec: 
  ports: 
    - port: 80 
      targetPort: 80 
      protocol: TCP 
  type: LoadBalancer 
  selector: 
    app: nginx

Importante: Certifique-se de 
incluir o seguinteannotations
para definir um Network Load 
Balancer interno:

service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-type: nlb
service.beta.kubernetes.io/
aws-load-balancer-internal: 
 "true"

DevOps engenheiro

Implante o arquivo de manifesto 
do serviço Kubernetes.

Execute o seguinte comando 
para aplicar o arquivo de 
manifesto serviço ao cluster do 
Amazon EKS:

kubectl apply -f 
<your_service_file_name>

DevOps engenheiro

Criar os endpoints

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre o nome do Network 
Load Balancer.

Execute o seguinte comando 
para recuperar o nome do 
Network Load Balancer:

kubectl get svc sample-
service -o wide

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Registre o nome do Network 
Load Balancer, necessário para 
criar um PrivateLink endpoint da 
AWS.

Crie um PrivateLink endpoint da 
AWS.

Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra o 
console da Amazon VPC e crie 
um PrivateLink endpoint. Associe 
esse endpoint ao Network Load 
Balancer, isso torna o aplicativo 
disponível de forma privada 
para os clientes. Para obter 
mais informações, consulte
VPC endpoint Services (AWS 
PrivateLink) na documentação da 
Amazon VPC.

Importante: Se a conta do 
consumidor exigir acesso ao 
aplicativo, o ID da conta da AWS 
da conta do consumidor deverá 
ser adicionado à lista de diretores 
permitidos para a configuração 
do PrivateLink endpoint da AWS. 
Para obter mais informações, 
consulte Adicionar e remover 
permissões para o serviço VPC 
endpoint.

Administrador da nuvem

Crie um VPC endpoint No console Amazon VPC, 
escolha Endpoint Services e, 
em seguida, escolha Create 
Endpoint Service. Crie um 
endpoint da VPC para AWS 
PrivateLink endpoint.

O nome VPC domínio totalmente 
qualificado (FQDN) aponta 
para o FQDN AWS PrivateLink 
endpoint. Isso cria uma elastic 
network interface para o serviço 
de endpoint VPC que os 
endpoints DNS podem acessar. 

Administrador da nuvem

Recursos relacionados
• Usando a imagem oficial do NGINX Docker
• Balanceamento de carga da rede no Amazon EKS 
• Criação de serviços de endpoint de VPC (AWS PrivateLink) 
• Adicionar e remover permissões para o serviço de endpoint
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Ativar mTLS no App Mesh no Amazon EKS

Ative o MTLs no AWS App Mesh usando a CA 
privada da AWS no Amazon EKS

Criado por Omar Kahil (AWS), Emmanuel Saliu (AWS) e Muhammad Shahzad (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços

Serviços da AWS: AWS App 
Mesh; Amazon EKS; AWS 
Certificate Manager (ACM)

Resumo
Esse padrão mostra como implementar o Mutual Transport Layer Security (mTLS) na Amazon Web 
Services (AWS) usando certificados da Autoridade de Certificação Privada da AWS (AWS Private CA) 
no AWS App Mesh. Ele usa a API do serviço de descoberta secreta Envoy (SDS) por meio do Secure 
Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE). O SPIFFE é um projeto de código aberto da 
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) com amplo suporte comunitário que fornece gerenciamento 
de identidade de cargas de trabalho refinado e dinâmico. Para implementar os padrões SPIFFE, use o 
ambiente de execução SPIRE SPIFFE.

O uso do mTLS no App Mesh oferece autenticação bidirecional entre pares, pois adiciona uma camada 
de segurança sobre o TLS e permite que os serviços na malha verifiquem o cliente que está fazendo a 
conexão. O cliente na relação cliente-servidor também fornece um certificado X.509 durante o processo de 
negociação da sessão. O servidor usa esse certificado para identificar e autenticar o cliente. Isso ajuda a 
verificar se o certificado foi emitido por uma autoridade de certificação (CA) confiável e se o certificado é 
válido.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) com grupos de nós autogerenciados 
ou gerenciados

• Controlador App Mesh implantado no cluster com o SDS ativado
• Um certificado privado do AWS Certificate Manager (ACM) que é emitido pela AWS Private CA

Limitações

• O SPIRE não pode ser instalado no AWS Fargate porque o SPIRE Agent deve ser executado como um 
Kubernetes DaemonSet.

Versões do produto

• Gráfico do AWS App Mesh Controller 1.3.0 ou posterior

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra o cluster EKS com App Mesh na VPC. O servidor SPIRE em um nó de 
trabalho se comunica com os agentes SPIRE em outros nós de trabalho e com a AWS Private CA. O 
Envoy é usado para comunicação de mTLS entre os nós de trabalho do SPIRE Agent.
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Ferramentas

O diagrama ilustra as seguintes etapas:

1. O certificado é emitido.
2. Solicite a assinatura e o certificado do certificado.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS Private CA — A Autoridade de Certificação Privada da AWS (AWS Private CA) permite a criação 
de hierarquias de autoridade de certificação (CA) privadas, incluindo CAs raiz e subordinadas, sem os 
custos de investimento e manutenção da operação de uma CA local.

• AWS App Mesh — O AWS App Mesh é uma malha de serviço que facilita o monitoramento e o controle 
de serviços. O App Mesh padroniza o modo como os serviços se comunicam, oferecendo controles do 
tráfego de rede e visibilidade consistentes para cada serviço em uma aplicação.

• Amazon EKS — O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado que 
você pode usar para executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e manter 
seus próprios nós ou ambiente de gerenciamento do Kubernetes.

Outras ferramentas

• Helm — O Helm é um gerenciador de pacotes para Kubernetes que ajuda a instalar e gerenciar 
aplicações no cluster do Kubernetes. Esse padrão usa o Helm para implantar o AWS App Mesh 
Controller.

• Gráfico do AWS App Mesh Controller — O gráfico do AWS App Mesh Controller é usado por esse 
padrão para habilitar o AWS App Mesh no Amazon EKS.

Épicos
Configurar o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure App Mesh com 
Amazon EKS.

Siga as etapas básicas de 
implantação fornecidas no
repositório.

DevOps engenheiro

Instale o SPIRE. Instale o SPIRE no cluster EKS 
usando spire_setup.yaml.

DevOps engenheiro

Instale o certificado da CA 
privada da AWS.

Crie e instale um certificado para 
sua CA raiz privada seguindo as 
instruções na documentação da 
AWS.

DevOps engenheiro

Conceda permissões para a 
função de instância do nó do 
cluster.

Para anexar políticas à 
função de instância do nó 
do cluster, use o código que 
está na seção Informações 
adicionais (p. 221).

DevOps engenheiro
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione o plug-in SPIRE para o 
AWS Private CA.

Para adicionar o plug-in à 
configuração do servidor 
SPIRE, use o código que 
está na seção Informações 
adicionais (p. 221). 
Substituir o nome de 
recursocertificate_authority_arn
da Amazon (ARN) pelo nome 
de recurso da Amazon (ARN) 
da CA privada. O algoritmo 
de assinatura usado deve 
ser o mesmo do algoritmo 
de assinatura na CA privada.
your_regionSubstitua pela sua 
região da AWS.

Para obter mais informações 
sobre o plugin, consulte Plugin 
de servidor: UpstreamAuthority 
“aws_pca”.

DevOps engenheiro

Atualize bundle.cert. Depois de criar o servidor SPIRE, 
umspire-bundle.yaml
arquivo será criado. Altere 
obundle.crt valor nospire-
bundle.yaml arquivo da CA 
privada para o certificado público.

DevOps engenheiro

Implante e registre as cargas de trabalho

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre entradas de nós e 
cargas de trabalho com o SPIRE.

Para registrar o nó e a carga 
de trabalho (serviços) com o 
SPIRE Server, use o código no
repositório.

DevOps engenheiro

Crie uma malha no App Mesh 
com o mTLS ativado.

Crie uma nova malha no 
App Mesh com todos os 
componentes do seu aplicativo 
de microsserviços (por exemplo, 
serviço virtual, roteador virtual e 
nós virtuais).

DevOps engenheiro

Inspecione as entradas 
registradas.

Você pode inspecionar as 
entradas registradas para 
seus nós e cargas de trabalho 
executando o comando a seguir.

kubectl exec -n spire spire-
server-0 -- /opt/spire/bin/
spire-server entry show

DevOps engenheiro
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Isso mostrará as entradas dos 
agentes SPIRE.

Verificar o tráfego do mTLS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o tráfego do mTLS. 1. No serviço de front-end, 
envie um cabeçalho HTTP 
para o serviço de back-end e 
verifique uma resposta bem-
sucedida com os serviços 
registrados no SPIRE.

2. Para autenticação TLS 
mútua, você pode inspecionar 
assl.handshake estatística 
executando o comando a 
seguir.

kubectl exec -it $POD 
 -n $NAMESPACE -c 
 envoy -- curl http://
localhost:9901/stats | 
 grep ssl.handshake

Depois de executar o 
comando anterior, você 
deverá ver assl.handshake
contagem de ouvintes, que 
será semelhante ao seguinte 
exemplo:

listener.0.0.0.0_15000.ssl.handshake: 
 2

DevOps engenheiro

Verifique se os certificados estão 
sendo emitidos pela AWS Private 
CA.

Você pode verificar se os 
plug-ins foram configurados 
corretamente e se os certificados 
estão sendo emitidos por sua CA 
privada upstream visualizando os 
registros em seu servidor SPIRE. 
Execute o comando a seguir.

kubectl logs spire-server-0 
 -n spire

Em seguida, veja os registros 
que são produzidos. Esse 
código pressupõe que seu 
servidor tenha um nomespire-
server-0 e esteja hospedado 
em seu namespace spire. Você 

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
deve ver o carregamento bem-
sucedido dos plug-ins e uma 
conexão sendo feita com sua CA 
privada upstream.

Recursos relacionados
• Usando mTLS com SPIFFE/SPIRE no AWS App Mesh no Amazon EKS 
• Habilitando MTLs no AWS App Mesh usando SPIFFE/SPIRE em um ambiente Amazon EKS com várias 

contas 
• Passo a passo usado neste padrão 
• Plugin de servidor: UpstreamAuthority “aws_pca” 
• Guia de início rápido para Kubernetes

Informações adicionais
Anexe permissões à função de instância do nó do cluster

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ACMPCASigning", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
                "acm-pca:IssueCertificate", 
                "acm-pca:GetCertificate", 
                "acm:ExportCertificate" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
AWS Managed Policy: "AWSAppMeshEnvoyAccess"

Adicione o plugin SPIRE para ACM

Add the SPIRE plugin for ACM
Change certificate_authority_arn to your PCA ARN. The signing algorithm used must be 
 the same as the signing algorithm on the PCA. Change your_region to the appropriate AWS 
 Region.
UpstreamAuthority "aws_pca" { 
    plugin_data { 
        region = "your_region" 
        certificate_authority_arn = "arn:aws:acm-pca:...." 
        signing_algorithm = "your_signing_algorithm" 
    }
}
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Automatize backups para instâncias de banco 

de dados Amazon RDS for PostgreSQL

Automatize backups para instâncias de banco de 
dados Amazon RDS for PostgreSQL usando o 
AWS Batch

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Bancos de 
dados; DevOps

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
RDS; AWS Batch; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon S3

Resumo
O backup de seus bancos de dados PostgreSQL é uma tarefa importante e normalmente pode ser 
concluído com o utilitário pg_dump, que usa o comando COPY por padrão para criar um esquema e uma 
despejo de dados de um banco de dados PostgreSQL. No entanto, esse processo pode se tornar repetitivo 
se você precisar de backups regulares para vários bancos de dados PostgreSQL. Se seus bancos de 
dados PostgreSQL estiverem hospedados na nuvem, você também poderá aproveitar o recurso de backup 
automatizado fornecido pelo Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL. Esse 
padrão descreve como automatizar backups regulares para instâncias de banco de dados Amazon RDS 
for PostgreSQL usando o utilitário pg_dump.

Observação: As instruções pressupõem que você esteja usando o Amazon RDS. No entanto, você 
também pode usar essa abordagem para bancos de dados PostgreSQL hospedados fora do Amazon 
RDS. Para fazer backups, a função do AWS Lambda deve ser capaz de acessar seus bancos de dados.

Um evento Amazon CloudWatch Events baseado em tempo inicia uma função Lambda que pesquisa
tags de backup específicas aplicadas aos metadados das instâncias de banco de dados PostgreSQL no 
Amazon RDS. Se as instâncias de banco de dados PostgreSQL tiverem a tag bkp:AutomatedDBdump 
= Active e outras tags de backup necessárias, a função Lambda enviará trabalhos individuais para cada 
backup de banco de dados para o AWS Batch. 

O AWS Batch processa essas tarefas e carrega os dados de backup em um bucket do Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). Esse padrão usa um Dockerfile e um arquivo entrypoint.sh para criar 
uma imagem de contêiner do Docker que é usada para fazer backups na tarefa do AWS Batch. Após 
a conclusão do processo de backup, o AWS Batch registra os detalhes do backup em uma tabela de 
inventário no Amazon DynamoDB. Como uma proteção adicional, um evento de CloudWatch Eventos 
inicia uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) se uma trabalho falhar no 
AWS Batch. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um ambiente computacional gerenciado ou não gerenciado existente. Para obter mais informações, 

consulte Ambientes de computação gerenciados e não gerenciados na documentação do AWS Batch. 
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• Imagem do Docker da AWS Command Line Interface (CLI) versão 2, instalada e configurada.
• Amazon RDS for PostgreSQL existentes.   
• Um bucket S3 existente. 
• Docker, instalado e configurado no Linux, macOS ou Windows.
• Familiaridade com a codificação no Lambda. 

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• CloudWatch Eventos da Amazon
• Amazon DynamoDB
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon RDS
• Amazon SNS
• Amazon S3
• AWS Batch
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• AWS Lambda
• AWS Secrets Manager
• Docker

Ferramentas
• Amazon CloudWatch Events — O CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de eventos 

do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.
• O Amazon DynamoDB — O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado 

que proporciona um desempenho rápido e previsível com escalabilidade integrada.
• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de 

registro de imagem de contêiner da AWS que é seguro, escalável e confiável.
• Amazon RDS — O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um serviço da Web que 

facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na Nuvem 
AWS.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet.
• AWS Batch — O AWS Batch ajuda você a executar cargas de trabalho de computação em lote na 

nuvem da AWS.
• O AWS KMS — O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço gerenciado que facilita a 

criação e o controle das chaves de criptografia usadas para criptografar seus dados.
• AWS Lambda — O Lambda é um serviço computacional que ajuda a executar o código sem provisionar 

ou gerenciar servidores.
• O AWS Secrets Manager — O Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas no seu 

código, incluindo senhas, por uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo 
de forma programática.

• Docker — O Docker ajuda os desenvolvedores a empacotar, enviar e executar facilmente qualquer 
aplicativo como um contêiner leve, portátil e autossuficiente.
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Suas instâncias de banco de dados PostgreSQL no Amazon RDS devem ter tags aplicadas aos seus 
metadados. A função Lambda pesquisa tags para identificar instâncias de banco de dados que devem ser 
copiadas, e as seguintes tags são normalmente usadas.

Tag Descrição

BKP:AutomatedDBdump = Ativo Identifica uma instância de banco de dados 
Amazon RDS como candidata para backups.

bkp:AutomatedBackupSecret = <secret_name > Identifica o segredo do Secrets Manager que 
contém as credenciais de login do Amazon RDS.

BKP: AutomatedDbDumps3Bucket = 
<s3_bucket_name>

Identifica o bucket do S3 para enviar backups.

BKP: banco de dados 
automatizadoDumpFrequency

BKP: banco de dados automatizadoDumpTime

Identifique a frequência e os horários em que os 
bancos de dados devem ser copiados. 

bkp: comando pgdump = <pgdump_command> Identifica os bancos de dados para os quais os 
backups precisam ser feitos.

Épicos
Crie uma tabela de inventário no DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tabela no DynamoDB. Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra o 
console do Amazon DynamoDB 
e crie uma tabela. Para obter 
ajuda com relação a esta e 
outras histórias, consulte a seção
Recursos relacionados.

Administrador de nuvem, 
administrador de banco de dados

Confirme se a tabela foi criada. Execute o comando aws 
dynamodb describe-table 
--table-name <table-
name> | grep TableStatus. 
Se a tabela existir, o comando 
retornará o"TableStatus": 
"ACTIVE", resultado.

Administrador de nuvem, 
administrador de banco de dados

Crie um tópico do SNS para eventos de trabalho que falharam no AWS Batch

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Abra o console do Amazon 
SNS, escolha Tópicos e crie 
um tópico do SNS com o 
nomeJobFailedAlert. Assine 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
um endereço de e-mail ativo no 
tópico e verifique sua caixa de 
entrada de e-mail para confirmar 
o e-mail de assinatura do SNS a 
partir do AWS Notifications.

Crie uma regra de evento de 
trabalho com falha para o AWS 
Batch.

Abra o CloudWatch console 
da Amazon, escolha Eventos
e, em seguida, escolha Criar 
regra. Escolha Mostrar opções 
avançadas e escolha Editar. Em
Criar um padrão que selecione 
eventos para processamento 
por seus alvos, substitua o texto 
existente pelo código “Evento 
de trabalho falhado” na seção
Informações adicionais. Esse 
código define uma regra de 
CloudWatch eventos que é 
iniciada quando o AWS Batch 
tem umFailed evento.

Administrador de nuvem

Adicione o alvo da regra do 
evento.

Em Metas, escolha
Adicionar alvos e escolha o 
tópicoJobFailedAlert SNS. 
Configure os detalhes restantes e 
crie a regra Cloudwatch Events.

Administrador de nuvem

Crie uma imagem do Docker e envie-a para um repositório do Amazon ECR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um repositório do Amazon 
ECR.

Abra o console do Amazon 
ECR e escolha a região da 
AWS na qual você deseja 
criar seu repositório. Escolha
Repositórios e, em seguida, 
escolha Criar repositório. 
Configure o repositório de acordo 
com suas necessidades.

Administrador de nuvem

Crie um Dockerfile. Faça login no Docker e use o 
“Sample Dockerfile” e o “Exemplo 
de arquivo entrypoint.sh” na 
seção Informações adicionais
para criar um Dockerfile.

DevOps engenheiro

Crie uma imagem do Docker e 
envie-a para o repositório do 
Amazon ECR.

Crie o Dockerfile em uma 
imagem do Docker e envie-o 
para o repositório do Amazon 
ECR. Para obter ajuda com 
essa história, consulte a seção
Recursos relacionados.

DevOps engenheiro

225



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Épicos

Crie os componentes do AWS Batch

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma definição de trabalho 
do AWS Batch.

Abra o console do AWS 
Batch e crie uma definição de 
tarefa que inclua o Uniform 
Resource Identifier (URI) do 
repositório Amazon ECR como 
propriedadeImage.

Administrador de nuvem

Configure a fila de trabalhos do 
AWS Batch.

No console do AWS Batch, 
escolha Filas de Job e, em 
seguida, escolha Criar fila. 
Crie uma fila de trabalhos que 
armazenará trabalhos até que 
o AWS Batch os execute nos 
recursos do seu ambiente 
computacional. Importante: 
Certifique-se de escrever uma 
lógica para o AWS Batch para 
registrar os detalhes do backup 
na tabela de inventário do 
DynamoDB.

Administrador de nuvem

Criar e agendar uma função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do Lambda para 
pesquisar tags.

Crie uma função Lambda que 
pesquise tags em suas instâncias 
de banco de dados PostgreSQL 
e identifique candidatos a 
backup. Certifique-se de que sua 
função Lambda possa identificar 
abkp:AutomatedDBDump = 
Active tag e todas as outras 
tags necessárias. Importante: A 
função Lambda também deve 
conseguir adicionar trabalhos à 
fila de trabalhos do AWS Batch.

DevOps engenheiro

Crie um evento de CloudWatch 
eventos com base no tempo.

Abra o CloudWatch console 
da Amazon e crie um evento 
CloudWatch Events que usa 
uma expressão cron para 
executar sua função Lambda 
regularmente. Importante: Todos 
os eventos agendados usam o 
fuso horário UTC.

Administrador de nuvem
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Teste a automação de backup

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma chave do Amazon 
KMS.

Abra o console do Amazon KMS 
e crie uma chave KMS que possa 
ser usada para criptografar as 
credenciais do Amazon RDS 
armazenadas no AWS Secrets 
Manager.

Administrador de nuvem

Crie um segredo do AWS 
Secrets Manager.

Abra o console do AWS Secrets 
Manager e armazene suas 
credenciais de banco de dados 
do Amazon RDS for PostgreSQL 
como um segredo.

Administrador de nuvem

Adicione as tags necessárias às 
instâncias de banco de dados 
PostgreSQL.

Abra o console do Amazon RDS 
e adicione tags às instâncias de 
banco de dados PostgreSQL 
das quais você deseja fazer 
backup automático. Você pode 
usar as tags da tabela na seção
Ferramentas. Se você precisar 
de backups de vários bancos de 
dados PostgreSQL na mesma 
instância do Amazon RDS, use-
d test:-d test1 como valor 
para abkp:pgdumpcommand
tag. Importante:test etest1
são nomes de bancos de dados. 
Certifique-se de que não haja 
espaço após os dois pontos (:).

Administrador de nuvem

Verifique a automação do 
backup.

Para verificar a automação do 
backup, você pode invocar a 
função Lambda ou aguardar 
o início da programação do 
backup. Depois que o processo 
de backup estiver concluído, 
verifique se a tabela de inventário 
do DynamoDB tem uma entrada 
de backup válida para suas 
instâncias de banco de dados 
PostgreSQL. Se eles coincidirem, 
o processo de automação de 
backup será bem-sucedido.

Administrador de nuvem

Recursos relacionados
Crie uma tabela de inventário no DynamoDB

• Criar uma tabela do Amazon DynamoDB
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Crie um tópico do SNS para eventos de trabalho que falharam no AWS Batch

• Criar um tópico do Amazon SNS
• Envie alertas do SNS para eventos de trabalho com falha no AWS Batch

 

Crie uma imagem do Docker e envie-a para um repositório do Amazon ECR

• Criar um repositório do Amazon ECR    
• Escreva um Dockerfile, crie uma imagem do Docker e envie-a para o Amazon ECR

 

Crie os componentes do AWS Batch

• Criar uma definição de trabalho do AWS Batch    
• Configure seu ambiente computacional e a fila de trabalhos do AWS Batch   
• Crie uma fila de trabalhos no AWS Batch

 

Criar uma função do Lambda

• Criar uma função do Lambda e escrever código
• Use o Lambda com o DynamoDB

 

Crie um evento de CloudWatch eventos

• Crie um evento de CloudWatch eventos com base no tempo   
• Use expressões cron em eventos do Cloudwatch

 

Teste a automação de backup

• Crie uma chave do Amazon KMS    
• Criar um segredo do Secrets Manager
• Adicionar tags a uma instância do Amazon RDS

Informações adicionais
Evento de trabalho falhado:

{ 
  "detail-type": [ 
    "Batch Job State Change" 
  ], 
  "source": [ 
    "aws.batch" 
  ], 
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  "detail": { 
    "status": [ 
      "FAILED" 
    ] 
  }
}    

Exemplo de Dockerfile:

FROM alpine:latest
RUN apk --update add py-pip postgresql-client jq bash && \
pip install awscli && \
rm -rf /var/cache/apk/*
ADD entrypoint.sh /usr/bin/
RUN chmod +x /usr/bin/entrypoint.sh
ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"] 

Exemplo de arquivo entrypoint.sh:

 #!/bin/bash
set -e
DATETIME=`date +"%Y-%m-%d_%H_%M"`
FILENAME=RDS_PostGres_dump_${RDS_INSTANCE_NAME}
FILE=${FILENAME}_${DATETIME}

aws configure --profile new-profile set role_arn arn:aws:iam::${TargetAccountId}:role/
${TargetAccountRoleName}
aws configure --profile new-profile set credential_source EcsContainer

echo "Central Account access provider IAM role is: "
aws sts get-caller-identity

echo "Target Customer Account access provider IAM role is: "
aws sts get-caller-identity --profile new-profile

securestring=$(aws secretsmanager get-secret-value --secret-id $SECRETID --output json --
query 'SecretString' --region=$REGION --profile new-profile)

if [[ ${securestring} ]]; then 
    echo "successfully accessed secrets manager and got the credentials" 
    export PGPASSWORD=$(echo $securestring | jq --raw-output | jq -r '.DB_PASSWORD') 
    PGSQL_USER=$(echo $securestring | jq --raw-output | jq -r '.DB_USERNAME') 
    echo "Executing pg_dump for the PostGres endpoint ${PGSQL_HOST}" 
    # pg_dump -h $PGSQL_HOST -U $PGSQL_USER -n dms_sample | gzip -9 -c  | aws s3 cp - --
region=$REGION  --profile new-profile s3://$BUCKET/$FILE 
    # in="-n public:-n private" 
    IFS=':' list=($EXECUTE_COMMAND); 
    for command in "${list[@]}"; 
      do 
        echo $command; 
        pg_dump -h $PGSQL_HOST -U $PGSQL_USER ${command} | gzip -9 -c  | aws s3 cp - --
region=$REGION --profile new-profile s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}".sql.gz" 
        echo $?; 
        if  [[ $? -ne 0 ]]; then 
            echo "Error occurred in database backup process. Exiting now....." 
            exit 1 
        else 
            echo "Postgresql dump was successfully taken for the RDS endpoint ${PGSQL_HOST} 
 and is uploaded to the following S3 location s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}.sql.gz" 
            #write the details into the inventory table in central account 
            echo "Writing to DynamoDB inventory table" 
            aws dynamodb put-item --table-name ${RDS_POSTGRES_DUMP_INVENTORY_TABLE} --
region=$REGION --item '{ "accountId": { "S": "'"${TargetAccountId}"'" }, "dumpFileUrl": 

229



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Automatize a implantação do Node Termination Handler

 {"S": "'"s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}.sql.gz"'" }, "DumpAvailableTime": {"S": 
 "'"`date +"%Y-%m-%d::%H::%M::%S"` UTC"'"}}' 
            echo $? 
            if  [[ $? -ne 0 ]]; then 
                echo "Error occurred while putting item to DynamoDb Inventory Table. 
 Exiting now....." 
                exit 1 
            else 
                echo "Successfully written to DynamoDb Inventory Table 
 ${RDS_POSTGRES_DUMP_INVENTORY_TABLE}" 
            fi 
        fi 
      done;
else 
    echo "Something went wrong {$?}" 
    exit 1
fi

exec "$@" 

Automatize a implantação do Node Termination 
Handler no Amazon EKS usando um pipeline de CI/
CD

Criado por Sandip Gangapadhyay (AWS), John Vargas (AWS), Pratideep Singh (AWS), Sandeep 
Gawande (AWS) e Viyoma Sachdeva (AWS)

Repositório de código:

• Implante o NTH no EKS

Ambiente: Produção Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; DevOps

Serviços da AWS: AWS 
CodePipeline; Amazon EKS; 
AWS CodeBuild

Resumo
Na Nuvem da Amazon Web Services (AWS). Você pode usar o AWS Node Termination Handler, um 
projeto de código aberto, para lidar com o desligamento da instância do Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). O AWS Node Termination Handler ajuda a garantir que o plano de controle do Kubernetes responda 
adequadamente a eventos que podem fazer com que sua instância do EC2 fique indisponível. Esses 
eventos incluem o seguinte:

• Manutenção programada da instância EC2
• Interrupções da instância spot do Amazon EC2
• Escala de grupo do Auto Scaling em
• Rebalanceamento de grupos do Auto Scaling em todas as zonas de disponibilidade
• Encerramento da instância do EC2 por meio da API ou do AWS Management Console

Se um evento não for tratado, o código do aplicativo pode não parar normalmente. Também pode levar 
mais tempo para recuperar a disponibilidade total ou programar acidentalmente o trabalho para os nós 
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que estão caindo. Oaws-node-termination-handler (NTH) pode operar em dois modos diferentes: 
Instance Metadata Service (IMDS) ou Queue Processor. Para obter mais informações sobre os dois 
modos, consulte o arquivo Readme.

Esse padrão automatiza a implantação do NTH usando o Queue Processor por meio de um pipeline de 
integração e entrega contínuas (CI/CD).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um navegador da web compatível com o AWS Management Console. Veja a lista de navegadores 

compatíveis.
• Cloud Development Kit da AWS (AWS CDK) instalado.
• kubectl, a ferramenta de linha de comando Kubernetes, instalada.
• eksctl, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para o Amazon Elastic Kubernetes Service 

(Amazon EKS).
• Um cluster EKS em execução com a versão 1.20 ou posterior.
• Um grupo de nós autogerenciados anexado ao cluster do EKS. Para criar um cluster Amazon EKS com 

um grupo de nós autogerenciado, execute o comando a seguir.

eksctl create cluster --managed=false --region <region> --name <cluster_name>

Para obter mais informaçõeseksctl, consulte a documentação eksctl.
• Provedor OpenID Connect (OIDC) da AWS Identity and Access Management para o cluster. Para obter 

mais informações, consulte Como criar um provedor OIDC do IAM para o cluster.

Limitações

• Você deve usar uma região da AWS que ofereça suporte ao serviço Amazon EKS.

Versões do produto

• Kubernetes versão 1.20 ou posterior
• eksctlversão 0.107.0 ou posterior
• AWS CDK versão 2.27.0 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Uma nuvem privada virtual (VPC)
• Um cluster do EKS
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• IAM
• Kubernetes

Arquitetura alvo
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O diagrama a seguir mostra a visão de alto nível das end-to-end etapas quando a terminação do nó é 
iniciada.

O fluxo de trabalho mostrado no diagrama consiste nas seguintes etapas de alto nível:

1. O evento de encerramento da instância EC2 de escalonamento automático é enviado para a fila do 
SQS.

2. O NTH Pod monitora novas mensagens na fila SQS.
3. O NTH Pod recebe a nova mensagem e faz o seguinte:

• Conecta o nó para que o novo pod não funcione no nó.
• Drena o nó, para que a cápsula existente seja evacuada
• Envia um sinal de gancho do ciclo de vida para o grupo do Auto Scaling para que o nó possa ser 

encerrado.

Automação e escala

• O código é gerenciado e implantado pelo AWS CDK, apoiado por pilhas CloudFormation aninhadas da 
AWS.

• O plano de controle do Amazon EKS percorre várias zonas de disponibilidade.
• Para escalabilidade automática, o Amazon EKS oferece suporte ao Kubernetes Cluster Autoscaler e ao

Karpenter.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• CodeBuildO AWS é um serviço de criação totalmente gerenciado que ajuda você a compilar o código-
fonte, executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de uma 
versão de software e a automatizar as etapas necessárias para liberar alterações de software de forma 
contínua.

• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). O Amazon Elastic Kubernetes na AWS, 
eliminando a necessidade de instalar ou manter seus próprios nós ou ambiente de gerenciamento do 
Kubernetes.

• O Auto Scaling do Amazon EC2 ajuda você a manter a disponibilidade do aplicativo e permite adicionar 
ou remover instâncias do Amazon EC2 de acordo com as condições que você definir.

• O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

Outras ferramentas

• kubectl é uma ferramenta de linha de comando do Kubernetes para executar comandos em clusters 
Kubernetes. Você pode usar o kubectl para implantar aplicativos, inspecionar e gerenciar recursos de 
cluster e visualizar registros.

Código
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Práticas recomendadas

O código para esse padrão está disponível no deploy-nth-to-eksrepositório em GitHub .com. O repositório 
de código contém os seguintes arquivos e pastas.

• nth folder— O gráfico Helm, os arquivos de valores e os scripts para escanear e implantar o 
CloudFormation modelo da AWS para o Node Termination Handler.

• config/config.json— O arquivo de parâmetros de configuração do aplicativo. Esse arquivo contém 
todos os parâmetros necessários para a implantação do CDK.

• cdk— Código-fonte do AWS CDK.
• setup.sh— O script usado para implantar o aplicativo AWS CDK para criar o pipeline de CI/CD 

necessário e outros recursos necessários.
• uninstall.sh— O script usado para limpar os recursos.

Para usar o código de exemplo, siga as instruções na seção Epics.

Práticas recomendadas
Para obter as melhores práticas ao automatizar o AWS Node Termination Handler, veja o seguinte:

• Guias de melhores práticas do EKS
• Manipulador de terminação de nós - Configuração

Epopéias
Configure seu ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Para clonar o repositório usando 
SSH (Secure Shell), execute o 
seguinte comando.

git clone 
 git@github.com:aws-samples/
deploy-nth-to-eks.git

Para clonar o repositório usando 
HTTPS, execute o comando a 
seguir.

git clone https://
github.com/aws-samples/
deploy-nth-to-eks.git

A clonagem do repositório cria 
uma pasta chamadadeploy-
nth-to-eks.

Mude para esse diretório.

cd deploy-nth-to-eks

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o arquivo kubeconfig. Defina suas credenciais da AWS 
em seu terminal e confirme se 
você tem direitos para assumir 
a função de cluster. Você pode 
usar o seguinte código de 
exemplo:

aws eks update-kubeconfig 
 --name <Cluster_Name> --
region <region>--role-arn 
 <Role_ARN>

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro, desenvolvedor de 
aplicativos

Implemente o pipeline de CI/CD

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os parâmetros. Noconfig/config.json
arquivo, Configure os seguintes 
parâmetros necessários.

• pipelineName: o nome 
do pipeline de CI/CD a ser 
criado pelo AWS CDK (por 
exemplo,deploy-nth-to-
eks-pipeline). A AWS 
CodePipeline criará um 
pipeline com esse nome.

• repositoryName: O 
CodeCommit repositório 
da AWS a ser criado (por 
exemplo,deploy-nth-to-
eks-repo). O AWS CDK 
criará esse repositório e o 
definirá como fonte para o 
pipeline de CI/CD.

Nota: Essa solução criará 
esse CodeCommit repositório 
e a ramificação (fornecidos 
no seguinte parâmetro de 
ramificação).

• branch: o nome da 
ramificação no repositório 
(por exemplo,main). Uma 
confirmação com essa 
ramificação iniciará o pipeline 
de CI/CD.

• cfn_scan_script: O 
caminho do script que será 
usado para escanear o 
CloudFormation modelo da 
AWS para NTH (scan.sh). 

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Esse script existe nanth pasta 
que fará parte do CodeCommit 
repositório da AWS.

• cfn_deploy_script: 
O caminho do script 
que será usado para 
implantar o CloudFormation 
modelo da AWS para NTH 
(installApp.sh).

• stackName: o nome da 
CloudFormation pilha a ser 
implantada.

• eksClusterName: o nome do 
cluster EKS existente.

• eksClusterRole: a função 
do IAM que será usada 
para acessar o cluster EKS 
para todas as chamadas 
da API Kubernetes (por 
exemplo,clusteradmin). 
Normalmente, essa 
função é adicionadaaws-
authConfigMap.

• create_cluster_role: 
Para criar a 
funçãoeksClusterRole do 
IAM, digite yes. Se você quiser 
fornecer uma função de cluster 
existente noeksClusterRole
parâmetro, insira no.

• create_iam_oidc_provider: 
para criar o provedor OIDC do 
IAM para o cluster, digite sim. 
Se já existir um provedor IAM 
OIDC, insira no. Para obter 
mais informações, consulte
Como criar um provedor OIDC 
do IAM para o cluster.

• AsgGroupName: Uma 
lista separada por vírgula 
dos nomes de grupos do 
Auto Scaling que fazem 
parte do cluster EKS (por 
exemplo,ASG_Group_1,ASG_Group_2).

• region: O nome da região 
da AWS onde o cluster está 
localizado (por exemplo,us-
east-2).

• install_cdk: Se o AWS 
CDK não estiver instalado 
atualmente na máquina, 
digite yes. Execute ocdk 
--version comando para 
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
verificar se a versão instalada 
do AWS CDK é 2.27.0 ou 
posterior. Nesse caso, insira
no.

Se você digitar sim, o 
script setup.sh executará 
osudo npm install -
g cdk@2.27.0 comando 
para instalar o AWS CDK 
na máquina. O script requer 
permissões de sudo, então 
forneça a senha da conta 
quando solicitado.

Crie o pipeline CI/CD para 
implantar o NTH.

Execute o script setup.sh.

./setup.sh

O script implantará o aplicativo 
AWS CDK que criará o 
CodeCommit repositório com o 
código de exemplo, o pipeline 
e os CodeBuild projetos com 
base nos parâmetros de 
entrada do usuário noconfig/
config.json arquivo.

Esse script solicitará a senha 
ao instalar pacotes npm com o 
comando sudo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise o pipeline de CI/CD. Abra o AWS Management 
Console e analise os seguintes 
recursos criados na pilha.

• CodeCommit repo com o 
conteúdo danth pasta

• CodeBuild Projeto da 
AWScfn-scan, que 
examinará o CloudFormation 
modelo em busca de 
vulnerabilidades.

• CodeBuild projetoNth-
Deploy, que implantará o 
CloudFormation modelo da 
AWS e os gráficos NTH Helm 
correspondentes por meio do 
CodePipeline pipeline da AWS.

• Um CodePipeline pipeline para 
implantar o NTH.

Depois que o pipeline for 
executado com êxito, a versão 
Helmaws-node-termination-
handler é instalada no 
cluster EKS. Além disso, um 
pod chamadoaws-node-
termination-handler está 
sendo executado nokube-
system namespace do cluster.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Teste a implantação do NTH

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Simule um evento de 
escalonamento de grupos do 
Auto Scaling.

Para simular um evento de 
escalonamento automático, faça 
o seguinte:

1. No console da AWS, abra o
console do EC2 e escolha 
Auto Scaling Groups.

2. Selecione o grupo Auto 
Scaling que tem o mesmo 
nome do fornecido 
emconfig/config.json e 
escolha Editar.

3. Diminua a capacidade 
desejada e mínima em 1.

4. Escolha Update (Atualizar).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Revise os logs do Durante o evento de 
escalonamento, o NTH Pod 
isolará e drenará o nó de 
trabalho correspondente (a 
instância do EC2 que será 
encerrada como parte do evento 
de escalabilidade). Para verificar 
os registros, use o código na 
seção Informações adicionais.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe todos os recursos da 
AWS.

Para limpar os recursos criados 
por esse padrão, execute o 
comando a seguir.

./uninstall.sh

Isso limpará todos os recursos 
criados nesse padrão excluindo a 
CloudFormation pilha.

DevOps engenheiro

Solução de problemas

Problema Solução

O registro npm não está configurado corretamente. Durante a instalação dessa solução, o script 
instala o npm install para baixar todos os pacotes 
necessários. Se, durante a instalação, você 
ver uma mensagem que diz “Não é possível 
encontrar o módulo”, o registro npm pode não 
estar configurado corretamente. Execute os 
seguintes comandos para ver a configuração atual 
do registro.

npm config get registry

Execute os seguintes comandos para definir o 
registro comhttps://registry.npmjs.org/.

npm config set registry https://
registry.npmjs.org

Atrasar a entrega da mensagem SQS. Como parte da solução de problemas, se você 
quiser atrasar a entrega da mensagem SQS para o 
NTH Pod, você pode ajustar o parâmetro de atraso 
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Problema Solução
na entrega do SQS. Para obter mais informações, 
consulte Filas de atraso do Amazon SQS.

Recursos relacionados
• Código-fonte do AWS Node Termination Handler
• Workshop EC2
• AWS CodePipeline
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• Cloud Development Kit da AWS
• AWS CloudFormation

Informações adicionais
1. Encontre o nome do NTH Pod.

kubectl get pods -n kube-system |grep aws-node-termination-handler
aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7   1/1     Running   0          26m
kubectl get pods -n kube-system |grep aws-node-termination-handler
aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7   1/1     Running   0          26m

2. Verificar os logs do Um exemplo de log se parece com o seguinte. Isso mostra que o nó foi isolado e 
drenado antes de enviar o sinal de conclusão do gancho do ciclo de vida do grupo Auto Scaling.

kubectl -n kube-system logs aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7
022/07/17 20:20:43 INF Adding new event to the event store 
 event={"AutoScalingGroupName":"eksctl-my-cluster-target-nodegroup-
ng-10d99c89-NodeGroup-ZME36IGAP7O1","Description":"ASG Lifecycle Termination 
 event received. Instance will be interrupted at 2022-07-17 20:20:42.702 
 +0000 UTC \n","EndTime":"0001-01-01T00:00:00Z","EventID":"asg-lifecycle-
term-33383831316538382d353564362d343332362d613931352d383430666165636334333564","InProgress":false,"InstanceID":"i-0409f2a9d3085b80e","IsManaged":true,"Kind":"SQS_TERMINATE","NodeLabels":null,"NodeName":"ip-192-168-75-60.us-
east-2.compute.internal","NodeProcessed":false,"Pods":null,"ProviderID":"aws:///us-east-2c/
i-0409f2a9d3085b80e","StartTime":"2022-07-17T20:20:42.702Z","State":""}
2022/07/17 20:20:44 INF Requesting instance drain event-id=asg-lifecycle-
term-33383831316538382d353564362d343332362d613931352d383430666165636334333564 
 instance-id=i-0409f2a9d3085b80e kind=SQS_TERMINATE node-name=ip-192-168-75-60.us-
east-2.compute.internal provider-id=aws:///us-east-2c/i-0409f2a9d3085b80e
2022/07/17 20:20:44 INF Pods on node node_name=ip-192-168-75-60.us-east-2.compute.internal 
 pod_names=["aws-node-qchsw","aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7","kube-proxy-
mz5x5"]
2022/07/17 20:20:44 INF Draining the node
2022/07/17 20:20:44 ??? WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/aws-node-
qchsw, kube-system/kube-proxy-mz5x5
2022/07/17 20:20:44 INF Node successfully cordoned and drained 
 node_name=ip-192-168-75-60.us-east-2.compute.internal reason="ASG Lifecycle Termination 
 event received. Instance will be interrupted at 2022-07-17 20:20:42.702 +0000 UTC \n"
2022/07/17 20:20:44 INF Completed ASG Lifecycle Hook (NTH-K8S-TERM-HOOK) for instance 
 i-0409f2a9d3085b80e
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Crie e implante automaticamente 

um aplicativo Java no Amazon EKS

Crie e implante automaticamente um aplicativo 
Java no Amazon EKS usando um pipeline de CI/CD

Criado por MAHESH RAGHUNANDANAN (AWS), James Radtke (AWS) e Jomcy Pappachen (AWS)

Repositório de código:

• aws-cicd-java-eks

Ambiente: Produção Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; nativo da nuvem; 
DevOps; Modernização

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS; 
AWS CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS Container 
Registry do AWS EC2; Amazon 
EKS

Resumo
Esse padrão descreve como criar um pipeline de integração e entrega contínua (CI/CD) que cria e implanta 
automaticamente um aplicativo Java com DevSecOps práticas recomendadas em um cluster do Amazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) na nuvem da Amazon Web Services (AWS). Esse padrão usa 
um aplicativo de saudação desenvolvido com uma estrutura Java Spring Boot e que usa o Apache Maven.

Você pode usar a abordagem desse padrão para criar o código para um aplicativo Java, empacotar os 
artefatos do aplicativo como uma imagem do Docker, escanear a imagem com segurança e fazer o upload 
da imagem como um contêiner de carga de trabalho no Amazon EKS. A abordagem desse padrão é 
útil se você quiser migrar de uma arquitetura monolítica fortemente acoplada para uma arquitetura de 
microsserviços. A abordagem também ajuda você a monitorar e gerenciar todo o ciclo de vida de um 
aplicativo Java, o que garante um nível mais alto de automação e ajuda a evitar erros ou bugs.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2, instalada e configurada. Para obter mais 

informações sobre isso, consulte Instalar, atualizar e desinstalar a AWS.
• A CLI da AWS versão 2 deve ser configurada com a mesma função do IAM que cria o cluster Amazon 

EKS porque somente essa função está autorizada a adicionar outras funções do IAM aoaws-
authConfigMap. Para obter informações e etapas para configurar o AWS CLI, consulte Princípios 
básicos da configuração na documentação da AWS CLI.

• Funções e permissões do AWS. Identity and Access Management (IAM) com acesso total à AWS 
CloudFormation. Para obter mais informações sobre isso, consulte Controlando o acesso com o IAM na 
CloudFormation documentação da AWS.

• Um cluster Amazon EKS existente, com detalhes do nome da função do IAM e do nome de recurso da 
Amazon Resource Name (ARN) do IAM dos nós de trabalho no cluster EKS.

• Autoescalador de cluster Kubernetes, instalado e configurado em seu cluster Amazon EKS. Para obter 
mais informações, consulte Cluster Autoescalador na documentação do Amazon EKS. 

• Acesso ao código no GitHub repositório.
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Nota importante

O AWS Security Hub é ativado como parte dos CloudFormation modelos da AWS que estão no código. Por 
padrão, depois que o Security Hub é ativado, ele vem com um teste gratuito de 30 dias, após o qual há um 
custo associado a esse serviço da AWS. Para obter mais informações sobre a definição de preço, consulte 
Definição de preço do AWS.

Versões do produto

• Helm versão 3.4.2 ou posterior
• Apache Maven versão 3.6.3 ou posterior
• BridgeCrew Checkov versão 2.2 ou posterior
• Aqua Security Trivy versão 0.37 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• Amazônia CodeGuru
• AWS CodePipeline
• Amazon Elastic Container Registry
• Amazon Elastic Kubernetes Service
• Amazônia EventBridge
• AWS Security Hub
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Arquitetura alvo

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O desenvolvedor atualiza o código do aplicativo Java na ramificação base do CodeCommit repositório, o 
que cria um pull request (PR).

2. Assim que o PR é enviado, o Amazon CodeGuru Reviewer analisa automaticamente o código, o analisa 
com base nas melhores práticas para Java e fornece recomendações ao desenvolvedor.

3. Depois que o PR é mesclado com a filial base, um EventBridge evento da Amazon é criado.
4. O EventBridge evento inicia o CodePipeline pipeline, que começa.
5. CodePipeline executa o estágio de CodeSecurity digitalização (segurança contínua).
6. CodeBuild inicia o processo de verificação de segurança no qual os arquivos Helm de implantação 

do Dockerfile e do Kubernetes são escaneados usando o Checkov, e o código-fonte do aplicativo é 
escaneado com base em alterações incrementais no código. A verificação do código-fonte do aplicativo 
é realizada pelo wrapperCodeGuru Reviewer Command Line Interface (CLI).

7. Se o estágio de verificação de segurança for bem-sucedido, o estágio de construção (integração 
contínua) será iniciado.

8. No estágio de construção, CodeBuild cria o artefato, empacota o artefato em uma imagem do Docker, 
escaneia a imagem em busca de vulnerabilidades de segurança usando o Aqua Security Trivy e 
armazena a imagem no Amazon ECR.
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Ferramentas

9. As vulnerabilidades detectadas na etapa 8 são enviadas ao Security Hub para análise posterior por 
desenvolvedores ou engenheiros. O Security Hub fornece uma visão geral e recomendações para 
remediar as vulnerabilidades.

10.As notificações por e-mail de várias fases do CodePipeline pipeline são enviadas pelo Amazon SNS.
11.Depois que as fases de integração contínua estiverem concluídas, CodePipeline entra no estágio de 

implantação (entrega contínua).
12.A imagem do Docker é implantada no Amazon EKS como uma carga de trabalho de contêiner (pod) 

usando gráficos do Helm.
13.O pod do aplicativo é configurado com o Amazon CodeGuru Profiler Agent, que enviará os dados de 

criação de perfil do aplicativo (CPU, uso do heap e latência) para o Amazon CodeGuru Profiler, o que 
ajuda os desenvolvedores a entender o comportamento do aplicativo.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• CodeBuildA AWS é um serviço de criação totalmente gerenciado que ajuda a compilar código-fonte, 
executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• O Amazon CodeGuru Profiler coleta dados de performance do tempo de execução das aplicações 
dinâmicas e fornece recomendações que podem ajudar a ajustar a performance da aplicação.

• O Amazon CodeGuru Reviewer usa análise de programas e machine learning para detectar possíveis 
defeitos que os desenvolvedores têm dificuldade em encontrar e oferece sugestões para melhorar seu 
código Java e Python.

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de uma 
versão de software e a automatizar as etapas necessárias para liberar alterações de software de modo 
contínuo.

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de imagem de contêiner, 
seguro, escalável e confiável.

• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o Kubernetes na AWS, 
eliminando a necessidade de instalar e manter seus próprios nós ou seu ambiente de gerenciamento do 
Kubernetes.

• EventBridgeA Amazon é um serviço de barramento de eventos com tecnologia sem servidor que ajuda a 
conectar suas aplicações com dados em tempo real de diversas origens. Por exemplo, funções do AWS 
Lambda, endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras 
contas da AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem é autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de segurança na AWS. Também ajuda 
a verificar o ambiente da AWS de acordo com os padrões e as práticas recomendadas do setor de 
segurança.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda a armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados.

Outros serviços
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• O Helm é um gerenciador de pacotes de código aberto para Kubernetes.
• O Apache Maven é uma ferramenta de gerenciamento e compreensão de projetos de software.
• BridgeCrew O Checkov é uma ferramenta estática de análise de código para escanear a infraestrutura 

como arquivos de código (IaC) em busca de configurações incorretas que possam levar a problemas de 
segurança ou conformidade.

• O Aqua Security Trivy é um scanner abrangente para detectar vulnerabilidades em imagens de 
contêineres, sistemas de arquivos e repositórios Git, além de problemas de configuração.

Código

O código para esse padrão está disponível no GitHub aws-codepipeline-devsecops-amazoneksrepositório.

Práticas recomendadas
• O princípio do menor privilégio foi seguido por entidades do IAM em todas as fases dessa solução. 

Se você quiser estender a solução com serviços adicionais da AWS ou ferramentas de terceiros, 
recomendamos seguir o princípio do menor privilégio.

• Se você tiver vários aplicativos Java, recomendamos criar pipelines de CI/CD separados para cada 
aplicativo.

• Se você tiver um aplicativo monolítico, recomendamos dividir o aplicativo em microsserviços o máximo 
possível. Os microsserviços são mais flexíveis, facilitam a implantação de aplicativos como contêineres e 
oferecem melhor visibilidade da criação e implantação gerais do aplicativo.

Epopéias
Configure o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Para clonar o repositório, execute 
o comando a seguir.

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-codepipeline-devsecops-
amazoneks

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro

Crie um bucket do S3 e carregue 
o código.

1. Faça login no AWS 
Management Console, abra 
o console do Amazon S3 e 
crie um bucket S3 na região 
da AWS em que você planeja 
implantar essa solução. Para 
obter mais informações, 
consulte Criação de um bucket
na documentação do Amazon 
S3.

2. No bucket do S3, crie uma 
pasta chamadacode.

3. Navegue até onde você 
clonou o repositório. 
Para criar uma versão 

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro, administrador de 
nuvem, DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
compactada de todo o 
código com a extensão.zip 
(cicdstack.zip) e validar 
o arquivo.zip, execute os 
seguintes comandos em 
ordem.

Nota: Se opython comando 
falhar e declarar que o 
Python não foi encontrado, 
usepython3 em vez disso.

cd aws-codepipeline-
devsecops-amazoneks
python -m zipfile -c 
 cicdstack.zip *
python -m zipfile -t 
 cicdstack.zip

4. Carregue ocicdstack.zip
arquivo para a pasta de código 
que você criou anteriormente 
no bucket do S3.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma CloudFormation pilha 
da AWS.

1. Abra o CloudFormation 
console da AWS e escolha
Criar pilha.

2. Em Especificar modelo, 
escolha Carregar um 
arquivo de modelo, faça o 
uploadcf_templates/
codecommit_ecr.yaml do 
arquivo e escolha Avançar.

3. Em Especificar detalhes da 
pilha, insira o nome da pilha e 
forneça os seguintes valores 
de parâmetros de entrada:
• CodeCommitRepositoryBranchName: 

o nome da ramificação em 
que seu código residirá (o 
padrão é principal)

• CodeCommitRepositoryName: 
o nome do CodeCommit 
repositório a ser criado.

• CodeCommitRepositoryS3Bucket: 
o nome do bucket S3 em 
que você criou a pasta de 
código

• CodeCommitRepositoryS3BucketObjKey:code/
cicdstack.zip

• ECRRepositoryName: 
O nome do repositório 
Amazon ECR a ser criado

4. Escolha Avançar, use as 
configurações padrão para 
as opções Configurar pilha e 
escolha Avançar.

5. Na seção Revisão, verifique 
os detalhes do modelo e da 
pilha e escolha Criar pilha. A 
pilha é então criada, incluindo 
CodeCommit os repositórios 
Amazon ECR.

6. Observe os nomes dos 
repositórios CodeCommit 
e do Amazon ECR, que 
serão necessários para a 
configuração do pipeline Java 
CI/CD.

AWS DevOps, DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a implantação da 
CloudFormation pilha.

1. Em Pilhas no CloudFormation 
console, verifique o status 
da CloudFormation pilha que 
você implantou. O status 
da pilha deve ser CREATE 
COMPLETE.

2. Além disso, no console, 
confirme se CodeCommit o 
Amazon ECR foi provisionado 
e está pronto.

DevOps engenheiro

Exclua o bucket do S3. Esvazie e exclua o bucket 
do S3 criado anteriormente. 
Para obter mais informações, 
consulte Excluir um bucket na 
documentação do Amazon S3.

AWS DevOps, DevOps

Configurar os gráficos do Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os gráficos Helm do 
seu aplicativo Java.

1. No local em que você clonou 
o GitHub repositório, navegue 
até a pastahelm_charts/
aws-proserve-java-
greeting. Nessa pasta, 
odev.yaml arquivo contém 
informações sobre a 
configuração dos recursos 
do Kubernetes que você 
pode modificar para suas 
implantações de contêineres 
no Amazon EKS. Atualize 
o parâmetro do repositório 
Docker fornecendo o ID 
da sua conta da AWS, a 
região da AWS e o nome do 
repositório do Amazon ECR.

image: 
  repository: <account-
id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
<app-ecr-repo-name>

2. O tipo de serviço do 
pod Java está definido 
comoLoadBalancer.

service: 
  type: LoadBalancer 
  port: 80 
  targetPort: 8080 
  path: /hello 
  initialDelaySeconds: 60 

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  periodSeconds: 30

Para usar um serviço diferente 
(por exemplo,NodePort), 
você pode alterar os 
parâmetros. Para obter mais 
informações, consulte a
documentação do Kubernetes.

3. Você pode ativar o Kubernetes 
Horizontal Pod Autoscaler
alterando oautoscaling
parâmetro paraenabled: 
true.

autoscaling: 
  enabled: true 
  minReplicas: 1 
  maxReplicas: 100 
  
 targetCPUUtilizationPercentage: 
 80 
  # 
 targetMemoryUtilizationPercentage: 
 80

Você pode ativar diferentes 
recursos para as cargas 
de trabalho do Kubernetes 
alterando os valores 
novalues.<ENV>.yaml
arquivo, onde<ENV> está seu 
ambiente de desenvolvimento, 
produção, UAT ou QA.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide os gráficos do Helm para 
detectar erros de sintaxe.

1. No terminal, verifique se o 
Helm v3 está instalado em 
sua estação de trabalho 
local executando o seguinte 
comando.

helm --version

Se o Helm v3 não estiver 
instalado, instale-o.

2. No terminal, navegue até 
o diretório de gráficos do 
Helm (helm_charts/
aws-proserve-java-
greeting) e execute o 
seguinte comando.

helm lint . -f 
 values.dev.yaml

Isso verificará se há erros de 
sintaxe nos gráficos do Helm.

DevOps engenheiro

Configurar o pipeline Java CI/CD

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o pipeline de CI/CD. 1. Abra o CloudFormation 
console da AWS e escolha
Criar pilha.

2. Em Especificar modelo, 
escolha Carregar um 
arquivo de modelo, faça o 
upload docf_templates/
build_deployment.yaml
modelo e escolha Avançar.

3. Em Especificar detalhes da 
pilha, especifique o nome da 
pilha e forneça os seguintes 
valores para os parâmetros de 
entrada:
• CodeBranchName: Nome 

da filial do CodeCommit 
repositório, onde seu código 
reside

• EKSClusterName: Nome 
do seu cluster EKS (não 
oEKSCluster ID)

• EKSCodeBuildAppName: 
Nome do aplicativo Helm 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
chart (aws-proserve-
java-greeting)

• EKSWorkerNodeRole ARN: 
ARN do papel do IAM nos 
nodos de trabalhadores da 
Amazon EKS

• EKSWorkerNodeRoleName: 
Nome da função do IAM 
atribuída aos nós de 
trabalho do Amazon EKS

• EcrDockerRepository: Nome 
do repositório Amazon ECR 
em que as imagens do 
Docker do seu código serão 
armazenadas

• EmailRecipient: Endereço 
de e-mail para o qual as 
notificações de construção 
precisam ser enviadas

• EnvType: Ambiente (por 
exemplo, dev, test ou prod)

• SourceRepoName: Nome 
do CodeCommit repositório, 
onde seu código reside

4. Escolha Next (Próximo). Use 
as configurações padrão em
Configurar opções de pilha e 
escolha Avançar.

5. Na seção Revisão, 
verifique os detalhes do 
CloudFormation modelo e 
da pilha da AWS e escolha
Avançar.

6. Selecione Create stack. 
7. Durante a implantação da 

CloudFormation pilha, o 
proprietário do endereço de 
e-mail que você forneceu nos 
parâmetros receberá uma 
mensagem para se inscrever 
em um tópico do SNS. Para 
assinar o Amazon SNS, o 
proprietário deve escolher o 
link na mensagem.

8. Depois que a pilha for criada, 
abra a guia Saídas da pilha e 
registre o valor do ARN para a 
chaveEksCodeBuildkubeRoleARN
de saída. Esse valor de 
ARN do IAM será exigido 
posteriormente para fornecer 
à função CodeBuild do IAM 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
permissões para implantar 
cargas de trabalho no cluster 
do Amazon EKS.

Ative a integração entre o Security Hub e o Aqua Security

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative a integração com o Aqua 
Security.

Essa etapa é necessária para 
fazer o upload das descobertas 
de vulnerabilidade de imagem 
do Docker relatadas pelo Trivy 
para o Security Hub. Como 
a AWS CloudFormation não 
oferece suporte às integrações 
do Security Hub, esse processo 
deve ser feito manualmente.

1. Abra o console do AWS 
Security Hub e navegue até
Integrações.

2. Procure por Aqua Security e 
selecione Aqua Security: Aqua 
Security.

3. Escolha Aceitar descobertas.

Administrador e DevOps 
engenheiro da AWS

Configure CodeBuild para executar comandos Helm ou kubectl

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Permita CodeBuild executar 
comandos Helm ou kubectl no 
cluster Amazon EKS.

CodeBuild Para ser autenticado 
para usar o Helm oukubectl
comandos com o cluster 
EKS, você deve adicionar 
as funções do IAM aoaws-
authConfigMap.Nesse caso, 
adicione o ARN da função 
IAMEksCodeBuildkubeRoleARN, 
que é a função do IAM criada 
para que o CodeBuild serviço 
acesse o cluster EKS e implante 
cargas de trabalho nele. É uma 
atividade única.

Importante: O procedimento 
a seguir deve ser concluído 
antes da fase de aprovação da 
implantação em CodePipeline.

1. Abra o scriptcf_templates/
kube_aws_auth_configmap_patch.sh

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
shell em seu ambiente 
Amazon Linux ou macOS.

2. Autentice-se no cluster do 
Amazon EKS, executando o 
comando a seguir.

aws eks --region <aws-
region> update-kubeconfig 
 --name <eks-cluster-name>

3. Execute o script de shell 
usando o comando a 
seguir,<rolearn-eks-
codebuild-kubectl>
substituindo pelo valor de 
ARNEksCodeBuildkubeRoleARN
que você registrou 
anteriormente.

bash cf_templates/
kube_aws_auth_configmap_patch.sh 
 <rolearn-eks-codebuild-
kubectl> 

Oaws_authConfigMap é 
configurado e o acesso é 
concedido.

Valide o pipeline de CI/CD

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se o pipeline de CI/CD 
é iniciado automaticamente.

1. O estágio de CodeSecurity 
verificação no pipeline 
geralmente falhará se 
o Checkov detectar 
vulnerabilidades nos gráficos 
Dockerfile ou Helm. No 
entanto, o objetivo deste 
exemplo é estabelecer um 
processo de identificação de 
possíveis vulnerabilidades 
de segurança em vez de 
corrigi-las por meio do pipeline 
de CI/CD, normalmente 
um DevSecOps processo. 
No arquivobuildspec/
buildspec_secscan.yaml, 
ocheckov comando usa o--
soft-fail sinalizador para 
evitar falhas no pipeline.

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

      - echo -e "\n 
 Running Dockerfile Scan" 
      - checkov -f code/
app/Dockerfile --framework 
 dockerfile --soft-fail --
summary-position bottom 
      - echo -e "\n 
 Running Scan of Helm 
 Chart files" 
      - cp -pv 
 helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/
values.dev.yaml 
 helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/
values.yaml 
      - checkov 
 -d helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME --
framework helm --soft-fail 
 --summary-position bottom 
      - rm -rfv 
 helm_charts/
$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/
values.yaml

Para que o pipeline falhe 
quando vulnerabilidades 
forem relatadas nos 
gráficos Dockerfile e 
Helm, a--soft-fail
opção deve ser removida 
docheckov comando. 
Os desenvolvedores ou 
engenheiros podem então 
corrigir as vulnerabilidades 
e confirmar as alterações no 
repositório do CodeCommit 
código-fonte.

2. Semelhante ao CodeSecurity 
Scan, o estágio Build usa 
o Aqua Security Trivy para 
identificar vulnerabilidades de 
imagem ALTAS e CRÍTICAS 
do Docker antes de enviar 
o aplicativo para o Amazon 
ECR. Neste exemplo, 
não estamos fazendo 
com que o pipeline falhe 
devido às vulnerabilidades 
de imagem do Docker. 
No arquivobuildspec/
buildspec.yml, otrivy
comando inclui o sinalizador
--exit-codecom um 
valor 0, e é por isso que o 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pipeline não falha quando 
vulnerabilidades de imagem 
HIGH ou CRITICAL do Docker 
são relatadas.

      - AWS_REGION=
$AWS_DEFAULT_REGION 
 AWS_ACCOUNT_ID=
$AWS_ACCOUNT_ID trivy 
 -d image --no-progress 
 --ignore-unfixed --
exit-code 0 --severity 
 HIGH,CRITICAL --format 
 template --template 
 "@securityhub/asff.tpl" -
o securityhub/report.asff 
 $AWS_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.
$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/
$IMAGE_REPO_NAME:
$CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION

Para que o pipeline falhe 
quandoHIGH, CRTICAL
vulnerabilidades forem 
relatadas, altere o valor de--
exit-code para1.

Os desenvolvedores ou 
engenheiros podem então 
corrigir as vulnerabilidades 
e confirmar as alterações no 
repositório do CodeCommit 
código-fonte.

3. As vulnerabilidades de 
imagem do Docker relatadas 
pelo Aqua Security Trivy são 
enviadas para o Security 
Hub. No console do AWS 
Security Hub, navegue até
Findings. Filtre as descobertas 
com Record State = Active
e Product = Aqua Security. 
Isso listará as vulnerabilidades 
de imagem do Docker no 
Security Hub. Pode levar de 
15 minutos a 1 hora para que 
as vulnerabilidades apareçam 
no Security Hub.

Para obter mais informações 
sobre como iniciar o pipeline 
usando CodePipeline, 
consulte Iniciar um pipeline 
em CodePipeline, Iniciar um 
pipeline manualmente e Iniciar 
um pipeline de acordo com um 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
cronograma na CodePipeline 
documentação da AWS.

Aprove a implantação. 1. Após a conclusão da fase 
de construção, há um 
portão de aprovação de 
implantação. O revisor ou 
gerente de lançamento deve 
inspecionar a compilação e, 
se todos os requisitos forem 
atendidos, aprová-la. Essa é a 
abordagem recomendada para 
equipes que usam entrega 
contínua para implantação de 
aplicativos.

2. Após a aprovação, o 
pipeline inicia o estágio de 
implantação.

3. Depois que o estágio de 
implantação for bem-sucedido, 
o CodeBuild log desse estágio 
fornecerá a URL do aplicativo. 
Use o URL para validar a 
prontidão do aplicativo.

DevOps

Valide o perfil do aplicativo. Depois que a implantação for 
concluída e o pod do aplicativo 
for implantado no Amazon EKS, 
o agente Amazon CodeGuru 
Profiler configurado no aplicativo 
tentará enviar dados de criação 
de perfil do aplicativo (CPU, 
resumo da pilha, latência e 
gargalos) para o Amazon 
CodeGuru Profiler.

Para a implantação inicial de um 
aplicativo, o Amazon CodeGuru 
Profiler leva cerca de 15 minutos 
para visualizar os dados de 
criação de perfil.

AWS DevOps

Recursos relacionados
• CodePipeline Documentação da AWS
• Digitalizando imagens com o Trivy em uma AWS CodePipeline (postagem de blog)
• Melhorando seus aplicativos Java usando o Amazon CodeGuru Profiler (postagem no blog)
• Sintaxe do AWS.
• Padrões EventBridge de eventos da Amazon
• Atualização do Helm
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Informações adicionais
CodeGuru O Profiler não deve ser confundido com o serviço AWS X-Ray em termos de funcionalidade. 
CodeGuru O Profiler é preferido para identificar as linhas de códigos mais caras, que podem causar 
gargalos ou problemas de segurança, e corrigi-las antes que elas se tornem um risco potencial. O serviço 
AWS X-Ray é para monitoramento do desempenho de aplicações.

Nesse padrão, as regras de eventos são associadas ao barramento de eventos padrão. Se necessário, 
você pode estender o padrão para usar um barramento de eventos personalizado.

Esse padrão usa o CodeGuru Reviewer como uma ferramenta estática de teste de segurança de 
aplicativos (SAST) para código de aplicativo. Você também pode usar esse pipeline para outras 
ferramentas, como o SonarQube Checkmarx. As instruções de configuração de escaneamento 
correspondentes de qualquer uma dessas ferramentas podem ser adicionadasbuildspec/
buildspec_secscan.yaml, substituindo as instruções de escaneamento do CodeGuru.

Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS e 
monte um sistema de arquivos em instâncias do 
EC2 usando o Amazon EFS

Criado por Durga Prasad Cheepuri (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; nativo da nuvem; 
gerenciamento e governança; 
armazenamento e backup; sites 
e aplicativos web

Serviços da AWS: Amazon ECS; 
Amazon EFS

Resumo
Esse padrão fornece exemplos de código e etapas para criar uma definição de tarefa do Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) que é executada em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) na Amazon Web Services (AWS) Cloud, enquanto usa o Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) para montar um sistema de arquivos nesses EC2 instâncias. As tarefas do Amazon ECS 
que usam o Amazon EFS montam automaticamente os sistemas de arquivos que você especifica na 
definição da tarefa e disponibilizam esses sistemas de arquivos para os contêineres da tarefa em todas as 
zonas de disponibilidade em uma região da AWS.

Para atender aos seus requisitos de armazenamento persistente e de armazenamento compartilhado, 
você pode usar o Amazon ECS e o Amazon EFS juntos. Por exemplo, você pode usar o Amazon EFS 
para armazenar dados persistentes de usuários e dados de aplicativos para seus aplicativos com pares 
de contêineres ECS ativos e em espera em execução em diferentes zonas de disponibilidade para alta 
disponibilidade. Você também pode usar o Amazon EFS para armazenar dados compartilhados que 
podem ser acessados em parallel por contêineres do ECS e cargas de trabalho distribuídas.

Para usar o Amazon EFS com o Amazon ECS, você pode adicionar uma ou mais definições de volume a 
uma definição de tarefa. Uma definição de volume inclui uma ID de sistema de arquivos do Amazon EFS, 
ID de ponto de acesso e uma configuração para autorização do AWS Identity and Access Management 
(IAM) ou criptografia TLS (Transport Layer Security) em trânsito. Você pode usar definições de contêiner 
nas definições de tarefas para especificar os volumes de definição de tarefas que são montados quando 
o contêiner é executado. Quando uma tarefa que usa um sistema de arquivos Amazon EFS é executada, 
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o Amazon ECS garante que o sistema de arquivos esteja montado e disponível para os contêineres que 
precisam acessá-lo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma Virtual Private Cloud (VPC) com um endpoint de rede virtual privada (VPN) ou roteador
• (Recomendado) Agente de contêiner Amazon ECS 1.38.0 ou posterior para compatibilidade com pontos 

de acesso do Amazon EFS e recursos de autorização do IAM (para obter mais informações, consulte a 
publicação do blog da AWS Novo para o Amazon EFS — Autorização e pontos de acesso do IAM.)

Limitações

• As versões do agente de contêe do Amazon ECS não oferecem suporte aos sistemas de arquivos do 
Amazon EFS para tarefas que usam o tipo de inicialização do EC2.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de um aplicativo que usa o Amazon ECS para criar uma definição 
de tarefa e montar um sistema de arquivos do Amazon EFS em instâncias do EC2 em contêineres do 
ECS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS.
2. Crie uma definição de tarefa com um contêe.
3. Configure as instâncias do contêe para montar o sistema de arquivos do Amazon EFS. A definição da 

tarefa faz referência às montagens de volume, para que a instância do contêiner possa usar o sistema 
de arquivos Amazon EFS. As tarefas do ECS têm acesso ao mesmo sistema de arquivos do Amazon 
EFS, independentemente da instância de contêiner em que essas tarefas foram criadas.

4. Crie um serviço Amazon ECS com três instâncias da definição da tarefa.

Pilha de tecnologia

• Amazon EC2
• Amazon ECS
• Amazon EFS

Ferramentas
• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 

computação escalável na Nuvem da AWS. É possível usar o Amazon EC2 para executar quantos 
servidores virtuais forem necessários e escalar ou aumentar a escala.

• Amazon ECS — O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento 
de contêes altamente escalável e rápido para executar, interromper e gerenciar contêes em um cluster. 
Você pode executar tarefas e serviços em uma infraestrutura sem servidor gerenciada pelo AWS 
Fargate. Como alternativa, para ter mais controle da infraestrutura, é possível executar tarefas e serviços 
em um cluster de instâncias do EC2 que você gerencia.
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• Amazon EFS — O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) oferece um sistema de arquivos NFS 
elástico simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da Nuvem da AWS e 
recursos on-premises da AWS.

• AWS CLI — A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto 
para interagir com serviços da AWS por meio de comandos em seu shell de linha de comando. Com 
o mínimo de configuração, é possível executar comandos da CLI da AWS que implementam uma 
funcionalidade equivalente àquela fornecida pelo Console de Gerenciamento da AWS baseado em 
navegador do prompt de comando.

Epopeias
Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos do 
Amazon EFS usando o AWS 
Management Console.

1. Crie um sistema de arquivos 
Amazon EFS e escolha a VPC 
que inclui seus contêineres.
Observações: Se você 
usar uma VPC diferente,
configure uma conexão de 
emparelhamento de VPC.

2. Anote o ID do sistema de 
arquivos.

AWS DevOps

Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS usando um sistema de arquivos do 
Amazon EFS ou o AWS CLI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma definição de tarefa 
usando um sistema de arquivos 
do Amazon EFS.

Crie uma definição de tarefa 
usando o novo console do 
Amazon ECS ou o console
clássico do Amazon ECS com as 
seguintes configurações:

• Se você usar o novo console, 
escolha instâncias do Amazon 
EC2 para o ambiente do 
aplicativo. Se você usa o 
console clássico, escolha EC2
como o tipo de lançamento.

• Adicione um volume. Insira um 
nome para o volume, escolha
EFS para o tipo de volume 
e, em seguida, escolha o ID 
do sistema de arquivos que 
você anotou anteriormente. 
Para o diretório raiz, escolha 
o caminho do sistema de 
arquivos Amazon EFS que 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
você deseja hospedar no host 
de contêiner do Amazon ECS.

Crie uma definição de tarefa 
usando a CLI da AWS.

1. Para criar um modelo JSON 
com espaços reservados para 
parâmetros de entrada para 
definição de tarefa, execute o 
seguinte comando:

aws ecs register-task-
definition --generate-cli-
skeleton

2. Para criar a definição de tarefa 
com o modelo JSON, execute 
o seguinte comando:

aws ecs register-
task-definition --
cli-input-json file://
<path_to_your_json_file>

3. Insira os parâmetros 
de entrada em seu 
modelo JSON com base 
notask_definition_parameters.json
arquivo (anexado).
Observações: Para obter mais 
informações sobre parâmetros 
de entrada, consulte
Parâmetros de definição de 
tarefas (documentação do 
Amazon ECS) e register-task-
definition(AWS CLI Command 
Reference).

AWS DevOps

Recursos relacionados
• Definições de tarefa do Amazon ECS
• Volumes do Amazon EFS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Implante o CoreDNS no Amazon EKS 

com o Fargate usando o Terraform

Implante o CoreDNS no Amazon EKS com o 
Fargate automaticamente usando Terraform e 
Python

Criado por Kevin Vaughan e Lorenzo Couto (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Infraestrutura

Carga horária: Código de Aberto

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
AWS Fargate

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para automatizar a implantação de pods Kubernetes CoreDNS em um 
cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) na nuvem da Amazon Web Services (AWS) 
usando o AWS Fargate quando não estiver criando o cluster usando eksctl. O CoreDNS é um servidor de 
DNS flexível e extensível que pode servir como DNS de cluster do Kubernetes do Kubernetes. Os pods 
do CoreDNS fornecem resolução de nomes para todos os pods no cluster do CoreDNS. Quando você 
executa um cluster do Amazon EKS com pelo menos um nó, duas réplicas da imagem do CoreDNS são 
implantadas por padrão, independentemente do número de nós implantados em seu cluster. 

Se quiser executar seus pods somente no Fargate em seu cluster, você precisa modificar a implantação 
do CoreDNS para remover a anotação eks.amazonaws.com/compute-type: ec2. Para fazer isso 
manualmente, use os seguintes comandos da interface de linha de comando (CLI) kubectl, em ordem 
sequencial, depois de criar o cluster Amazon EKS:

1. kubectl patch deployment coredns -n kube-system --type=json -p='[{"op": 
"remove", "path": "/spec/template/metadata/annotations", "value": 
"eks.amazonaws.com/compute-type"}]'

2. kubectl rollout restart -n kube-system deployment coredns

No entanto, se devido a uma política organizacional ou outra situação, o acesso baseado em CLI 
não estiver disponível, talvez seja necessário usar a automação para realizar essas alterações. Esse 
padrão adiciona novos recursos Hashicorp Terraform e Python para automatizar a implantação de uma 
infraestrutura existente baseada em Terraform como código (IaC) do cluster Amazon EKS quando a 
implantação está sendo executada em um pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/CD).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um modelo de implantação de cluster do Amazon EKS existente do Amazon EKS baseado no Terraform

Limitações

Esse padrão foi projetado para dar suporte às implantações de clusters do Amazon EKS implantadas 
usando o Terraform. O script Python (main.py) também pode ser usado para implantações de cluster 
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Arquitetura

do Amazon EKS implantadas usando a AWS CloudFormation, quando aplicado usando os recursos 
CloudFormation de modelo apropriados.

Versões do produto

• Terraform versão 13 ou posterior
• Python 3.7

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon EKS
• AWS Fargate
• AWS Lambda
• Terraform da Hashicorp
• Python

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um Amazon EKS no painel de controle de cluster do Amazon 
EKS, com o Fargate e o CoreDNS implantados em um grupo de Auto Scaling e uma função do AWS 
Lambda.

• Uma função Lambda é iniciada após a criação do perfil Fargate no cluster Amazon EKS.
• Um script Python é chamado para executar os comandos automatizados kubectl que implantam os pods 

do CoreDNS no cluster Amazon EKS.

Automação e escala

Esse padrão automatiza as etapas manuais baseadas em CLI que podem ser usadas para implantar os 
pods CoreDNS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon EKS - O Amazon Elastic Kubernetes Service do Kubernetes é um serviço gerenciado que você 
pode usar para executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e manter seus 
próprios nós ou ambiente de gerenciamento do Kubernetes do Kubernetes. O Kubernetes é um sistema 
de código aberto para automatizar a implantação, a escalabilidade e o gerenciamento de aplicações em 
contêineres. 

• AWS Fargate - O AWS Fargate é um mecanismo computacional sem servidor para contêiner que 
funciona com o Amazon Elastic Kubernetes do Amazon Elastic Kubernetes do Amazon Amazon Elastic 
Kubernetes Service do Amazon EKS. O Fargate elimina a necessidade de provisionar e gerenciar 
servidores, permite que você especifique e pague por recursos para cada aplicativo e melhora a 
segurança por meio do isolamento de aplicativos desde o design. 

• AWS Lambda - O AWS Lambda é um serviço computacional que suporta a execução de código sem 
provisionar ou gerenciar servidores do AWS Lambda AWS O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

260

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/fargate-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/fargate.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não 
estiver em execução. 

Outras ferramentas

• Hashicorp Terraform - O Hashicorp Terraform é uma ferramenta de software IaC de código aberto que 
fornece um fluxo de trabalho de CLI consistente para gerenciar serviços em nuvem. O Terraform codifica 
as APIs da nuvem em arquivos de configuração declarativos. 

• Python - Python é uma linguagem de programação de uso geral de alto nível interpretada. 

Código

O código desse padrão está na seção Informações adicionais.

Epopeias
Implante o arquivo Terraform

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo 
bootstrap_lambda.tf.

Crie um arquivo chamado 
ebootstrap_lambda.tf, em 
seguida, copie e cole o código 
da seção Informações adicionais
nele.

Arquiteto de Cloud

Adicione o arquivo 
bootstrap_lambda.tf à 
implantação existente do 
Amazon EKS Terraform.

Copie e cole 
obootstrap_lambda.tf
arquivo no diretório existente 
do Amazon EKS Terraform 
com os outros arquivos de 
infraestrutura do Terraform. 
Certifique-se de que todas 
as variáveis e dependências 
estejam referenciando as 
propriedades corretas (por 
exemplo,cluster_name). 
Para esses valores, use a 
configuração de variáveis do 
Terraform.

Arquiteto de Cloud

Implante o arquivo Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma estrutura de diretórios 
para o arquivo Python.

Crie a seguinte estrutura de 
diretórios dentro da estrutura 
existente do modelo de 
implantação do Amazon EKS 
Terraform.

Files/lambda/python

Arquiteto de Cloud
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo main.py. Crie um arquivo chamado 
emain.py, em seguida, copie 
e cole o código da seção
Informações adicionais nele.

Arquiteto de Cloud

Adicione o arquivo main.py 
à implantação existente do 
Amazon EKS Terraform.

Copie e cole omain.py arquivo 
napython pasta da nova 
estrutura de diretórios.

Arquiteto de Cloud

Implemente usando uma das opções de implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implantar usando um pipeline de 
CI/CD.

Se a implantação existente do 
Amazon EKS fizer parte de um 
processo automatizado, inicie 
o processo do CI/CD Pipeline 
novamente para implantar as 
alterações.

Arquiteto de Cloud

Implemente usando o Terraform. Use os comandos a seguir para 
implantar alterações usando o 
Terraform.

terraform init

terraform plan

terraform apply

Arquiteto de Cloud

Informações adicionais
bootstrap_lambda.tf

# The following Lambda resource fixes a CoreDNS issue on Fargate EKS clusters 
  
data "archive_file" "bootstrap_archive" { 
  type        = "zip" 
  source_dir  = "files/lambda/python" 
  output_path = "files/lambda/python.zip"
} 
  
resource "aws_security_group" "bootstrap" { 
  name_prefix = var.cluster_name # Reference to EKS Cluster Name variable 
  vpc_id      = var.vpc_id # Reference to VPC ID variable (VPC in which EKS Cluster is 
 hosted) 
  
  egress { 
    from_port   = 0 
    to_port     = 0 
    protocol    = "-1" 
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] 
  }
} 
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resource "aws_iam_role" "bootstrap" { 
  name_prefix        = var.cluster_name # Reference to EKS Cluster Name variable 
  assume_role_policy = <<JSON
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lambda.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
JSON
} 
  
resource "aws_iam_role_policy_attachment" "bootstrap" { 
  role        = aws_iam_role.bootstrap.name 
  policy_arn  = "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole"
} 
  
resource "aws_lambda_function" "bootstrap" { 
  function_name    = "${local.cluster_name}-bootstrap" 
  runtime          = "python3.7" 
  handler          = "main.handler" 
  role             = aws_iam_role.bootstrap.arn 
  filename         = data.archive_file.bootstrap_archive.output_path 
  source_code_hash = data.archive_file.bootstrap_archive.output_base64sha256 
  timeout          = 120 
  
  vpc_config { 
    subnet_ids = var.subnet_ids 
    security_group_ids = [aws_security_group.bootstrap.id] 
  }
} 
  
data "aws_lambda_invocation" "bootstrap" { 
  function_name = aws_lambda_function.bootstrap.function_name 
  input = <<JSON
{ 
  "endpoint": "${module.eks.cluster_endpoint}", 
  "token": "${data.aws_eks_cluster_auth.cluster.token}"
}
JSON 
  
  depends_on = [aws_lambda_function.bootstrap]
}

main.py

import json
import logging
import os
import ssl
import urllib.parse
import urllib.request
import urllib.response
from datetime import datetime
from typing import Dict 
  
# configure logging parameters
debug = os.environ.get("DEBUG")
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logging_level = logging.DEBUG if debug else logging.INFO
request_debuglevel = 5 if debug else 0 
  
  
# configure logger
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG) 
  
# configure request handler
request_context = ssl._create_unverified_context()
request_handler = urllib.request.HTTPSHandler( 
    context=request_context, debuglevel=request_debuglevel
) 
  
  
def build_patch_payload(annotations: Dict) -> Dict: 
    return json.dumps( 
        {"spec": {"template": {"metadata": {"annotations": annotations}}}} 
    ) 
  
  
def build_patch_body(annotations: Dict) -> Dict: 
    return json.dumps( 
        {"spec": {"template": {"metadata": {"annotations": annotations}}}} 
    ) 
  
  
def patch_coredns_service(url: str, headers: Dict[str, str], data: str) -> None: 
    request = urllib.request.Request( 
        url, headers=headers, data=bytes(data.encode("utf-8")), method="PATCH" 
    ) 
    opener = urllib.request.build_opener(request_handler) 
    with opener.open(request) as response: 
        return response.read().decode() 
  
  
def handler(event, _): 
    logger.info(event) 
  
    token = event.get("token") 
    endpoint = event.get("endpoint") 
  
    url = f"{endpoint}/apis/apps/v1/namespaces/kube-system/deployments/coredns" 
    headers = { 
        "Authorization": f"Bearer {token}", 
        "Accept": "application/json", 
        "Content-Type": "application/strategic-merge-patch+json", 
    } 
  
    try: 
        # force coredns to launch in fargate by deleting the eks.amazonaws.com/compute-type 
 label 
        patch_payload = build_patch_payload( 
            {"$patch": "delete", "eks.amazonaws.com/compute-type": "ec2"} 
        ) 
        logging.info("Patch Request: %s", patch_payload) 
        patch_response = patch_coredns_service(url, headers, patch_payload) 
        logging.info("Patch Response: %s", patch_response) 
  
        # force coredns service restart to apply changes 
        restart_payload = build_patch_body( 
            {"kubectl.kubernetes.io/restartedAt": datetime.utcnow().isoformat()} 
        ) 
        logging.info("Restart Request: %s", restart_payload) 
        restart_response = patch_coredns_service(url, headers, restart_payload) 
        logging.info("Restart Response: %s", restart_response) 
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    except urllib.error.HTTPError as e: 
        logger.error("Request Error: %s", e)

Implemente microsserviços Java no Amazon ECS 
usando o AWS Fargate

Criado por Vijay Thompson (AWS) e Sandeep Bondugula (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Containers Alvo: Amazon ECS

Tipo R: N/A Tecnologias: contêineres 
e microsserviços; sites e 
aplicativos da web

Serviços da AWS: Amazon ECS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para a implantação de microsserviços Java em contêiner no Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) usando o AWS Fargate. O padrão não usa o Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) para gerenciamento de contêineres; em vez disso, as imagens do 
Docker são extraídas de um hub do Docker.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um aplicativo de microsserviços Java existente em um hub Docker
• Um repositório público do Docker
• Uma conta ativa da AWS
• Familiaridade com os serviços da AWS, incluindo Amazon ECS e Fargate
• Estrutura Docker, Java e Spring Boot
• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) está em execução (opcional)
• Uma nuvem privada virtual (VPC) se a aplicação exigir o Amazon RDS (opcional)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Microsserviços Java (por exemplo, implementados no Spring Boot) e implantados no Docker

Arquitetura de origem

Pilha de tecnologia alvo

• Um cluster do Amazon ECS que hospeda cada microsserviço usando o Fargate
• Uma rede VPC para hospedar o cluster do Amazon ECS e grupos de segurança associados 
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• Uma definição de cluster/tarefa para cada microsserviço que gira contêineres usando o Fargate

Arquitetura alvo

Ferramentas
Ferramentas

• O Amazon ECS elimina a necessidade de instalar e operar seu próprio software de orquestração de 
contêineres, gerenciar e escalar um cluster de máquinas virtuais ou programar contêineres nessas 
máquinas virtuais. 

• O AWS Fargate ajuda você a executar contêineres sem a necessidade de gerenciar servidores ou 
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). É usado em conjunto com o Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS).

• O Docker é uma plataforma de software que permite criar, testar e implantar aplicações rapidamente. O 
Docker empacota o software em unidades padronizadas chamadas contêineres que têm tudo o que o 
software precisa para ser executado, incluindo bibliotecas, ferramentas do sistema, código e tempo de 
execução. 

Código Docker

O Dockerfile a seguir especifica a versão do Java Development Kit (JDK) usada, onde existe o arquivo 
Java Archive (JAR), o número da porta que está exposta e o ponto de entrada do aplicativo.

FROM openjdk:11
ADD target/Spring-docker.jar Spring-docker.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","Spring-docker.jar"]

Epopéias
Crie novas definições de tarefas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma definição de tarefa. A execução de um contêiner 
Docker no Amazon ECS exige 
uma definição de tarefa. Abra 
o console do Amazon ECS em
https://console.aws.amazon.com/ 
ecs/, escolha Definições 
de tarefas e crie uma nova 
definição de tarefa. Para 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon ECS.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Selecione o tipo de inicialização. Escolha Fargate como tipo de 
lançamento.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Configure a tarefa. Defina um nome de tarefa e 
configure o aplicativo com 

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a quantidade adequada de 
memória e CPU da tarefa.

Defina o contêiner. Especifique o nome do contêiner. 
Para a imagem, insira o 
nome do site do Docker, 
o nome do repositório e o 
nome da tag da imagem 
do Docker (docker.io/
sample-repo/sample-
application:sample-
tag-name). Defina limites de 
memória para o aplicativo e 
defina mapeamentos de portas 
(8080, 80) para as portas 
permitidas.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie a tarefa. Quando as configurações da 
tarefa e do contêiner estiverem 
em vigor, crie a tarefa. Para 
instruções detalhadas, consulte 
os links na seção Recursos 
relacionados.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Configurar o cluster

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure um cluster. Escolha Rede somente como 
o tipo de cluster, configure 
o nome e, em seguida, crie 
o cluster ou use um cluster 
existente, se disponível. Para 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon ECS.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Configurar tarefa

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tarefa. Dentro do cluster, escolha
Executar nova tarefa.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Selecione o tipo de inicialização. Escolha Fargate como tipo de 
lançamento.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Escolha a definição da tarefa, a 
revisão e a versão da plataforma.

Escolha a tarefa que você 
deseja executar, a revisão da 
definição da tarefa e a versão da 
plataforma.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione o cluster . Selecione o cluster do no qual 
você deseja executar a tarefa.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Especifique o número de tarefas. Configure o número de tarefas 
que devem ser executadas. Se 
você estiver iniciando com duas 
ou mais tarefas, é necessário 
um balanceador de carga para 
distribuir o tráfego entre as 
tarefas.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Especifique o grupo de tarefas. (Opcional) Especifique um 
nome de grupo de tarefas para 
identificar um conjunto de tarefas 
relacionadas como um grupo de 
tarefas.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Configure a VPC do cluster, 
as sub-redes e os grupos de 
segurança.

Configure a VPC do cluster e 
as sub-redes nas quais você 
deseja implantar a aplicação. 
Crie ou atualize grupos de 
segurança (HTTP, HTTPS e 
porta 8080) para fornecer acesso 
às conexões de entrada e saída.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Defina as configurações de IP 
público.

Ative ou desative o IP público, 
dependendo se você deseja 
usar um endereço IP público 
para tarefas do Fargate. A 
opção padrão recomendada é
Habilitado.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Revise as configurações e crie a 
tarefa

Revise as configurações e 
escolha Executar tarefa.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Recorte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie o URL do aplicativo. Quando o status da tarefa for 
atualizado para Em execução, 
selecione a tarefa. Na seção 
Rede, copie o IP público.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Teste seu aplicativo. Em seu navegador, insira o IP 
público para testar o aplicativo.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Recursos relacionados
• Noções básicas do Docker para Amazon ECS (documentação do Amazon ECS)
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Implante microsserviços Java no Amazon 

ECS usando o Amazon ECR e o AWS Fargate

• Amazon ECS no AWS Fargate (documentação do Amazon ECS)
• Criando uma definição de tarefa (documentação do Amazon ECS)
• Criação de um cluster (documentação do Amazon ECS)
• Configurando parâmetros básicos de serviço (documentação do Amazon ECS)
• Configurando uma rede (documentação do Amazon ECS)
• Implantação de microserviços Java no Amazon ECS (postagem no blog)

Implante microsserviços Java no Amazon ECS 
usando o Amazon ECR e o AWS Fargate

Criado por Vijay Thompson (AWS) e Sandeep Bondugula (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Contêineres Destino:  Amazon ECS

Tipo R: N/D Tecnologias: Contêineres 
e microsserviços; sites e 
aplicativos web

Serviços da AWS: Amazon ECS

Resumo
Esse padrão orienta você pelas etapas de implantação de microsserviços Java como aplicativos em 
contêineres no Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). O padrão também usa o Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) para gerenciar o contêineres. O padrão também usa o AWS Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) para gerenciar contêineres.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um aplicativo de microsserviços Java existente em execução local no Docker
• Uma conta ativa da AWS
• Familiaridade com o Amazon ECR, o Amazon ECS, o AWS Fargate e a interface da linha de comando 

da AWS (CLI da AWS)
• Familiaridade com o software Java e Docker

Versões do produto

• CLI da AWS versão 1.7 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Microsserviços Java (por exemplo, desenvolvidos usando Spring Boot) e implantados no local
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Ferramentas

• Docker

Arquitetura de origem

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon ECR
• Amazon ECS
• AWS Fargate

Arquitetura alvo

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon ECR - O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro totalmente 
gerenciado que facilita para os desenvolvedores armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêiner 
do Docker. O Amazon ECR é integrado ao Amazon ECS para simplificar seu development-to-production 
fluxo de trabalho. O Amazon ECR hospeda as imagens em uma arquitetura altamente disponível e 
escalável para que você possa implantar contêineres altamente disponíveis e escalável. A integração 
com o AWS Identity and Access Management (IAM) fornece controle em nível de recurso de cada 
repositório.

• Amazon ECS - O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de orquestração de 
contêineres altamente escalável e de alto desempenho que oferece suporte a contêineres do Docker e 
permite executar e escalar facilmente aplicativos contêineres em contêineres em contêineres altamente 
escalável e de alto desempenho. O Amazon ECS elimina a necessidade de você instalar e operar seu 
próprio software de orquestração de contêineres, gerenciar e escalar um cluster de máquinas virtuais ou 
programar contêineres nessas máquinas virtuais.

• AWS Fargate - O AWS Fargate é um mecanismo de computação para o Amazon ECS que permite 
executar contêineres sem precisar gerenciar servidores ou clusters. Com o AWS Fargate, não é mais 
necessário provisionar, configurar e escalar os clusters de máquinas virtuais para executar contêineres. 
Isso elimina a necessidade de escolher tipos de servidor, decidir quando dimensionar clusters ou 
otimizar o agrupamento de clusters.

• Docker - O Docker é uma plataforma que permite criar, testar e entregar aplicativos em pacotes 
chamados contêineres.

Código

O seguinte DockerFile especifica a versão do Java Development Kit (JDK) usada, onde existe o arquivo 
Java (JAR), o número da porta que está exposta e o ponto de entrada do aplicativo.

FROM openjdk:8 
 ADD target/Spring-docker.jar Spring-docker.jar 
 EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","Spring-docker.jar"]
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Epopeias

Epopeias
Crie um repositório do Amazon ECR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um repositório do . Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra 
o console do Amazon ECR em
https://console.aws.amazon.com/ 
ecr/repositories. Crie um 
repositório privado. Para obter 
instruções, consulte Criação 
de um repositório privado na 
documentação do Amazon ECR.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Faça upload do projeto. Abra o repositório e escolha
Exibir comandos push. Siga as 
etapas exibidas para fazer o 
upload do projeto. (Essas etapas 
funcionam somente quando você 
usa a AWS CLI versão 1.7 ou 
posterior.) Quando o upload 
estiver concluído, copie o URL 
da compilação no repositório. 
Você usará esse URL ao criar 
um contêiner no Amazon ECS.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie e gire o contêiner

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma definição de tarefa. A execução de um contêiner 
Docker no Amazon ECS exige 
uma definição de tarefa. Abra 
o console do Amazon ECS em
https://console.aws.amazon.com/ 
ecs/, escolha Definições de 
tarefas e crie uma nova definição 
de tarefa. Para obter mais 
informações, consulte Criação 
de uma definição de tarefa na 
documentação do Amazon ECS.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Escolha o tipo de lançamento. Escolha Fargate como o tipo de 
lançamento.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Configurar a tarefa. Defina o nome da tarefa e 
configure o aplicativo com 
a quantidade adequada de 
memória e CPU da tarefa.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Defina o contêiner. Adicione o contêiner, fornecendo 
um nome, a URL do repositório 
Amazon ECR, os limites de 

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
memória e o mapeamento 
de portas. As portas 8080 
e 80 são configuradas para 
mapeamentos de portas. Defina 
as configurações restantes 
com base nos requisitos do seu 
aplicativo.

Crie a tarefa. Quando as configurações da 
tarefa e do contêiner estiverem 
em vigor, crie a tarefa. Para obter 
instruções detalhadas, consulte 
os links na seção Recursos 
relacionados (p. 274).

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um cluster do Amazon ECS e configure um serviço

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie ou escolha um cluster. Um cluster do Amazon ECS 
fornece um agrupamento lógico 
de tarefas ou serviços. Você 
pode optar por usar um cluster 
existente ou criar um novo 
cluster. Se você decidir criar 
um novo cluster, escolha o tipo 
de cluster dependendo das 
suas necessidades. Em nosso 
exemplo, selecionamos um 
cluster de rede. Forneça um 
nome para o cluster e escolha 
se você deseja criar uma nova 
nuvem privada virtual (VPC) para 
usar nas tarefas do Fargate.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um serviço. Dentro do cluster, escolha Criar 
serviço.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Escolha o tipo de lançamento. Escolha Fargate como o tipo de 
lançamento.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Escolha a definição da tarefa, a 
revisão e a versão da plataforma.

Escolha a tarefa que você deseja 
executar, seguida pela revisão da 
definição da tarefa e da versão 
da plataforma.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Selecione o cluster . Selecione o cluster no qual criar 
seu serviço na lista suspensa.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Forneça um nome de serviço. Forneça um nome exclusivo para 
o serviço que você está criando.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Especifique o número de tarefas. Configure o número de tarefas 
que devem ser executadas 
quando o serviço for iniciado. Se 

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
você estiver iniciando com duas 
ou mais tarefas, é necessário 
um balanceador de carga para 
balancear as tarefas. O número 
mínimo de tarefas a serem 
configuradas é uma.

Defina as porcentagens de 
integridade mínima e máxima.

Configure as porcentagens 
íntegras mínima e máxima para 
o aplicativo ou aceite a opção 
padrão fornecida.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Defina as configurações de 
implantação.

Selecione o tipo de implantação 
dependendo das suas 
necessidades. É possível 
escolher uma atualização 
contínua ou uma implantação 
azul/verde.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Configurar a VPC, as sub-redes 
e os grupos de segurança do 
cluster.

Configure a VPC do cluster, as 
sub-redes nas quais você deseja 
implantar o aplicativo e os grupos 
de segurança (HTTP, HTTPS e 
porta 8080) para fornecer acesso 
às conexões de entrada/saída.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Defina as configurações de IP 
público.

Ative ou desative o IP público, 
dependendo se você deseja usar 
um endereço IP público para 
tarefas do Fargate.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Configure o balanceamento de 
carga.

Configure o balanceador de 
carga, se você estiver iniciando o 
serviço com mais de uma tarefa. 
Você deve criar um balanceador 
de carga e seu grupo-alvo antes 
de iniciar o serviço.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Configure o escalonamento 
automático.

Configure seu serviço para usar 
o Amazon ECS Service Auto 
Scaling para ajustar o número 
desejado de tarefas para cima ou 
para baixo, dependendo de seus 
requisitos.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Revise as configurações e crie o 
serviço.

Revise as configurações do 
serviço e, em seguida, escolha
Create service.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Recortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste seu aplicativo. Teste o aplicativo usando o DNS 
público criado quando a tarefa é 

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
implantada. Se o aplicativo tiver 
um balanceador de carga, teste 
o aplicativo usando-o e depois 
corte-o.

Recursos relacionados
• Noções básicas sobre o Docker para o Amazon ECS (documentação do Amazon ECS)
• Amazon ECS no AWS Fargate (documentação do Amazon ECS)
• Criação de um repositório privado (documentação do Amazon ECR)
• Criação de uma definição de tarefa (documentação do Amazon ECS)
• Definições de contêiner (documentação do Amazon ECS)
• Criação de um cluster (documentação do Amazon ECS)
• Configurando parâmetros básicos de serviço (documentação do Amazon ECS)
• Configurando uma rede (documentação do Amazon ECS)
• Configurar o serviço para usar um balanceador de carga (documentação do Amazon ECS)
• Configurar o serviço para usar o Auto Scaling do serviço (documentação do Amazon ECS)
• Como implantar o Java Spring Boot no AWS Fargate (postagem do blog)

Implante microsserviços Java no Amazon ECS 
usando o Amazon ECR e o balanceamento de 
carga

Criado por Durga Prasad Cheepuri (AWS)

Tipo R: N/D Origem:  Java Destino:  Amazon ECS

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sites e aplicativos 
da web; contêineres e 
microsserviços

Serviços da AWS: Amazon ECS

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para implantar uma arquitetura de microsserviços Java em contêiner 
no Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) para facilitar a escalabilidade e agilizar o 
desenvolvimento de seus aplicativos. Isso ajuda a viabilizar a inovação e acelera time-to-market a criação 
de novos recursos. 

O padrão também usa o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para armazenar e gerenciar 
os contêineres baseados em Docker e um CloudFormation modelo da AWS com um script Python para 
automatizar a configuração de sua infraestrutura. O padrão é baseado no post Implantando microsserviços 
Java no Amazon Elastic Container Service, publicado no blog AWS Compute.
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Pré-requisitos e limitações

Os microsserviços fornecem uma abordagem arquitetônica e organizacional para o desenvolvimento de 
software, em que o software é composto por serviços pequenos e independentes que se comunicam 
por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) bem definidas. Equipes pequenas e 
independentes são proprietárias desses serviços. 

O Amazon ECS é um serviço de orquestração de contêineres altamente escalável e de alto desempenho. 
Ele oferece suporte a contêineres Docker e permite que você execute e escale aplicativos em contêineres 
na AWS rapidamente. Com o Amazon ECS, você não precisa mais instalar e operar seu software de 
orquestração de contêineres, gerenciar e escalar um cluster de máquinas virtuais (VMs) ou programar 
contêineres nessas VMs.

Com chamadas de API simples, você pode iniciar e interromper aplicativos habilitados para Docker, 
consultar o estado completo de sua solicitação e acessar muitos recursos naturais, como funções do 
AWS Identity and Access Management (IAM), grupos de segurança, balanceadores de carga, Amazon 
CloudWatch Events, CloudFormation modelos da AWS e CloudTrail registros da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS   
• Código-fonte de microsserviços Java, com Java Development Kit versão 1.7 ou posterior
• Uma chave de acesso e uma chave de acesso secreta para um usuário na conta
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• Java, kit de desenvolvimento de software (SDK) da AWS para Python (Boto3) e software Docker
• Familiaridade com o uso das tecnologias anteriores
• Familiaridade com os serviços da AWS, como Amazon ECS CloudFormation, AWS e Elastic Load 

Balancing

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Microsserviços implementados em Java e implantados no Apache Tomcat em um ambiente local

Pilha de tecnologias de destino

• O Application Load Balancer que inspeciona a solicitação do cliente. Com base nas regras de 
roteamento, o balanceador de carga direciona a solicitação para uma instância e uma porta do grupo de 
destino que correspondam ao estado.

• Um grupo-alvo para cada microsserviço. Os grupos-alvo são usados pelos serviços correspondentes 
para registrar instâncias de contêiner disponíveis. Cada grupo-alvo tem um caminho, portanto, quando 
você chama o caminho para um microsserviço específico, ele mapeia para o grupo-alvo correto. Isso 
permite que você use um Application Load Balancer para atender a todos os microsserviços, acessados 
pelo caminho. Por exemplo, https:///owner/ * mapearia e direcionaria para o microsserviço Owner.

• Um cluster do Amazon ECS que hospeda os contêineres de cada microsserviço.
• Uma rede Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para hospedar o cluster do Amazon ECS e 

grupos de segurança associados.
• Um repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para cada microsserviço.
• Uma definição de serviço ou tarefa para cada microsserviço, que ativa contêineres nas instâncias do 

cluster do Amazon ECS.
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Ferramentas

Arquitetura alvo

Ferramentas
• Amazon ECS — O Amazon ECS permite que você inicie e interrompa aplicativos baseados em 

contêineres com chamadas de API simples, permite que você obtenha o estado do seu cluster a partir 
de um serviço centralizado e oferece acesso a muitos recursos conhecidos do Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).

• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro totalmente 
gerenciado que facilita para os desenvolvedores armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêiner 
do Docker. O Amazon ECR é integrado ao Amazon ECS para simplificar seu development-to-production 
fluxo de trabalho. O Amazon ECR hospeda as imagens em uma arquitetura altamente disponível e 
escalável para que você possa implantar contêineres para aplicativos de forma confiável. A integração 
com o AWS Identity and Access Management (IAM) fornece controle em nível de recursos de cada 
repositório.

Epopeias
Crie um CloudFormation modelo da AWS para configurar um cluster do Amazon 
ECS para hospedar os microsserviços Java

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Provisione uma instância Linux 
do Amazon EC2, instale o 
Docker e crie um arquivo Docker 
para cada microsserviço.

  Operações

Configure imagens do Docker no 
Amazon ECR.

Use o Dockerfile da imagem para 
enviar, criar a imagem e marcá-la 
para seu novo repositório. Faça o 
mesmo para cada microsserviço. 
Envie as imagens recém-
marcadas para o repositório.

Operações

Crie um CloudFormation modelo 
da AWS.

Crie um CloudFormation modelo 
da AWS para provisionar a 
nuvem privada virtual (VPC), o 
cluster Amazon ECS e o Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS).

Operações

Provisionar serviços da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a infraestrutura da AWS 
usando o CloudFormation 
modelo que você criou 
anteriormente.

Use o script Python em https://
github.com/awslabs/amazon-
ecs-java-microservices /blob/
master/2_ECS_java_spring_PetClinic 

Operações
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
_Microservices/setup.py para 
invocar o CloudFormation 
modelo da AWS que você criou 
anteriormente. Esse modelo cria 
a infraestrutura da AWS que 
você precisa para o ambiente de 
destino.

Crie repositórios, tarefas, 
serviços do Amazon ECR, o 
Application Load Balancer e 
grupos-alvo.

O script Python lê as saídas 
do CloudFormation modelo da 
AWS e usa chamadas de API 
BOTO3 para criar repositórios, 
tarefas, serviços, o Application 
Load Balancer e grupos-alvo do 
Amazon ECR.

Operações

Recursos relacionados
• Implantação de microsserviços Java no Amazon Elastic Container Service (publicação no blog do AWS 

Compute)
• Script em Python
• Documentação do Amazon ECS
• Noções básicas do Docker para Amazon ECS
• AWS SDK para Python
• Documentação da Amazon VPC
• Documentação do Amazon ECR

Implante recursos e pacotes do Kubernetes usando 
o Amazon EKS e um repositório de gráficos do 
Helm no Amazon S3

Criado por Sagar Panigrahi (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; DevOps

Serviços da AWS: Amazon EKS

Resumo
Esse padrão ajuda você a gerenciar aplicativos Kubernetes com eficiência, independentemente de sua 
complexidade. O padrão integra o Helm aos seus pipelines existentes de integração contínua e entrega 
contínua (CI/CD) para implantar aplicativos em um cluster Kubernetes. O Helm é um gerenciador de 
pacotes do Kubernetes que ajuda você a gerenciar aplicativos Kubernetes. Os gráficos de comando 
ajudam a definir, instalar e atualizar aplicativos Kubernetes complexos. Os gráficos podem ser versionados 
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Pré-requisitos e limitações

e armazenados nos repositórios do Helm, o que melhora o tempo médio de restauração (MTTR) durante 
interrupções. 

Esse padrão usa o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) para cluster do Kubernetes. Ele usa 
o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) como um repositório de gráficos do Helm, para que os 
gráficos possam ser gerenciados e acessados centralmente por desenvolvedores em toda a organização.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS) com uma nuvem privada virtual (VPC)
• Um cluster do Amazon EKS 
• Nós de trabalho configurados no cluster do Amazon EKS e prontos para receber cargas de trabalho
• Kubectl para configurar o arquivo kubeconfig do Amazon EKS para o cluster de destino na máquina 

cliente
• Acesso do AWS Identity and Access Management (IAM) para criar o bucket do S3
• Acesso IAM (programático ou de função) ao Amazon S3 a partir da máquina cliente
• Gerenciamento de código-fonte e pipeline de CI/CD

Limitações

• No momento, não há suporte para atualizar, excluir ou gerenciar definições personalizadas de recursos 
(CRDs).

• Se você estiver usando um recurso que se refere a um CRD, o CRD deverá ser instalado 
separadamente (fora do gráfico).

Versões do produto

• Helm v3.6.3

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon EKS
• Amazon VPC
• Amazon S3
• Gerenciamento de código-fonte
• Leme
• Kubectl

Arquitetura alvo

Automação e escala

• A AWS CloudFormation pode ser usada para automatizar a criação da infraestrutura. Uma opção é usar 
o Quick Start da arquitetura modular e escalável do Amazon EKS.

• O Helm deve ser incorporado à sua ferramenta de automação CI/CD existente para automatizar o 
empacotamento e o controle de versões dos gráficos do Helm (fora do escopo desse padrão).
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Ferramentas

• GitVersion ou os números de compilação do Jenkins podem ser usados para automatizar o controle de 
versões de gráficos.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon EKS — O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado 
para executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e manter seu ambiente 
de gerenciamento do Kubernetes. O Kubernetes é um sistema de código aberto para automatizar a 
implantação, a escalabilidade e o gerenciamento de aplicações em contêineres.

• Helm — Helm é um gerenciador de pacotes para Kubernetes que ajuda a instalar e gerenciar aplicações 
no cluster do Kubernetes.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Você 
pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, 
de qualquer lugar na web.

• Kubectl — Kubectl é um utilitário de linha de comando para executar comandos em clusters Kubernetes.

Código

O código de exemplo está anexado.

Epopeias
Configurar e inicializar o Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o cliente Helm. Para baixar e instalar o cliente 
Helm em seu sistema local, use o 
comando a seguir. 

sudo curl https://
raw.githubusercontent.com/
helm/helm/master/scripts/
get-helm-3 | bash

DevOps engenheiro

Valide a instalação do Helm. Para validar se o Helm é 
capaz de se comunicar com 
o servidor da API Kubernetes 
dentro do cluster Amazon EKS, 
executehelm version.

DevOps engenheiro

Crie e instale um gráfico do Helm no cluster do Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um gráfico do Helm para o 
NGINX.

Para criar um gráfico de 
comando nomeadomy-nginx na 
máquina cliente, executehelm 
create my-nginx.

DevOps engenheiro
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Revise a estrutura do gráfico. Para revisar a estrutura do 
gráfico, execute o comando 
treetree my-nginx/.

DevOps engenheiro

Desative a criação da conta de 
serviço no gráfico.

Emvalues.yaml, abaixo 
daserviceAccount seção, 
defina acreate chave 
comofalse. Isso está 
desativado porque não há 
necessidade de criar uma conta 
de serviço para esse padrão.

DevOps engenheiro

Valide (lint) o gráfico modificado 
em busca de erros sintáticos.

Para validar o gráfico para 
qualquer erro sintático antes 
de instalá-lo no cluster de 
destino, executehelm lint 
my-nginx/.

DevOps engenheiro

Instale o gráfico para implantar 
recursos do Kubernetes.

Para executar a instalação do 
Helm chart, use o comando a 
seguir. 

helm install --name my-
nginx-release --debug my-
nginx/ --namespace helm-
space 

Odebug sinalizador opcional 
gera todas as mensagens de 
depuração durante a instalação. 
Anamespace bandeira 
especifica o namespace no qual 
a parte de recursos desse gráfico 
será criada.

DevOps engenheiro

Reverta os recursos no cluster do 
Amazon EKS.

Para revisar os recursos que 
foram criados como parte do 
gráfico do Helm nohelm-space
namespace, use o comando a 
seguir. 

kubectl get all -n helm-
space

DevOps engenheiro

Reverta para uma versão anterior do aplicativo Kubernetes

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique e atualize a versão. Para modificar o gráfico, 
emvalues.yaml, altere 
oreplicaCount valor para2. 
Em seguida, atualize a versão já 

DevOps engenheiro
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
instalada executando o comando 
a seguir.

helm upgrade my-nginx-
release my-nginx/ --
namespace helm-space

Revise a história do lançamento 
do Helm.

Para listar todas as revisões 
de uma versão específica que 
foram instaladas usando o Helm, 
execute o comando a seguir. 

helm history my-nginx-
release

DevOps engenheiro

Reverta os detalhes de uma 
revisão específica.

Antes de mudar ou reverter para 
uma versão funcional e para 
obter uma camada adicional de 
validação antes de instalar uma 
revisão, veja quais valores foram 
passados para cada uma das 
revisões usando o comando a 
seguir.

helm get --revision=2 my-
nginx-release

DevOps engenheiro

Reverta para uma versão 
anterior.

Para reverter para uma revisão 
anterior, use o comando a 
seguir. 

helm rollback my-nginx-
release 1 

Este exemplo está revertendo 
para a revisão número 1.

DevOps engenheiro

Inicializar um bucket do S3 como um repositório Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3 para os 
chart do Helm.

Crie um bucket do S3 exclusivo. 
No bucket, crie uma pasta 
chamadacharts. O exemplo 
desse padrão é usados3://
my-helm-charts/charts
como repositório de gráficos de 
destino.

Administrador da nuvem

Instale o plug-in Helm para o 
Amazon S3.

Para instalar o plug-in helm-s3 
na máquina do cliente, use o 
comando a seguir. 

DevOps engenheiro

281



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

helm plugin install https://
github.com/hypnoglow/helm-
s3.git --version 0.10.0

Observação: O suporte ao Helm 
V3 está disponível com a versão 
0.9.0 e superior do plugin.

Inicialize o repositório Amazon 
S3 Helm.

Para inicializar a pasta de destino 
como um repositório Helm, use o 
comando a seguir. 

helm S3 init s3://my-helm-
charts/charts 

O comando cria umindex.yaml
arquivo no destino para rastrear 
todas as informações do gráfico 
armazenadas nesse local.

DevOps engenheiro

Adicione o repositório Amazon 
S3 ao Helm.

Para adicionar o repositório na 
máquina cliente, use o comando 
a seguir.

helm repo add my-helm-charts 
 s3://my-helm-charts/charts 

Esse comando adiciona um alias 
ao repositório de destino na 
máquina cliente Helm.

DevOps engenheiro

Revise a lista de repositórios. Para ver a lista de repositórios 
na máquina cliente Helm, 
executehelm repo list.

DevOps engenheiro

Package e armazene gráficos no repositório Amazon S3 Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Embalar o gráfico. Para empacotar omy-nginx
gráfico que você criou, 
executehelm package ./my-
nginx/. O comando empacota 
todo o conteúdo da pasta domy-
nginx gráfico em um arquivo, 
que é nomeado usando o 
número da versão mencionado 
noChart.yaml arquivo.

DevOps engenheiro

Armazene o pacote no 
repositório Amazon S3 Helm.

Para fazer o upload do pacote 
para o repositório Helm no 
Amazon S3, execute o comando 

DevOps engenheiro
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a seguir, usando o nome correto 
do.tgz arquivo.

helm s3 push ./my-
nginx-0.1.0.tgz my-helm-
charts

Pesquise o chart do Helm. Para confirmar que o gráfico 
aparece no local e no repositório 
do Helm no Amazon S3, execute 
o comando a seguir.

helm search repo my-nginx

DevOps engenheiro

Modificar, alterar a versão e empacotar um gráfico

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modificar e embalar o gráfico. Emvalues.yaml, defina 
oreplicaCount valor como1. 
Em seguida, empacote o gráfico 
executandohelm package ./
my-nginx/, desta vez 
alterando a versãoChart.yaml
para0.1.1. 

O controle de versão é 
idealmente atualizado por 
meio da automação usando 
ferramentas como GitVersion 
os números de compilação do 
Jenkins em um pipeline de CI/
CD. Automatizar o número da 
versão está fora do escopo 
desse padrão.

DevOps engenheiro

Envie a nova versão para o 
repositório Helm no Amazon S3.

Para enviar o novo pacote 
com a versão 0.1.1 para o 
repositóriomy-helm-charts
Helm no Amazon S3, execute o 
comando a seguir.

helm s3 push ./my-
nginx-0.1.1.tgz my-helm-
charts

DevOps engenheiro
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Pesquise e instale um gráfico do repositório Amazon S3 Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pesquise todas as versões do 
gráfico my-nginx.

Para ver todas as versões 
disponíveis de um gráfico, 
execute o comando a seguir com 
o--versions sinalizador.

helm search repo my-nginx --
versions

Sem a bandeira, o Helm, por 
padrão, exibe a última versão 
carregada de um gráfico.

DevOps engenheiro

Instale um gráfico do repositório 
Amazon S3 Helm.

Os resultados da pesquisa da 
tarefa anterior mostram as várias 
versões domy-nginx gráfico. 
Para instalar a nova versão 
(0.1.1) do repositório Amazon S3 
Helm, use o comando a seguir.

helm upgrade my-nginx-
release my-helm-charts/my-
nginx --version 0.1.1 --
namespace helm-space

DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• Documentação HELM
• plugin helm-s3 (licença MIT)
• Binário do cliente HELM
• Documentação do Amazon EKS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Implante funções do Lambda em Python
Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; Produtividade 
empresarial; Nativa da nuvem; 
Gerenciamento de custos; 

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho
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Resumo

Desenvolvimento e teste de 
software; Modernização; Sem 
servidor

Serviços da AWS: AWS EC2 
Container Registry; AWS 
Lambda

Resumo
O AWS Lambda oferece suporte a imagens de contêineres como modelo de implantação. Esse padrão 
mostra como implantar funções do Lambda por meio de imagens de contêiner. 

O Lambda é um serviço de computação para praticamente qualquer tipo de aplicação ou serviço de back--
end, que é um serviço de computação de praticamente qualquer tipo de aplicativo ou serviço de back-----
end sem provisionar ou gerenciar servidores. Com o suporte de imagem de contêiner para funções do 
Lambda, você obtém os benefícios de até 10 GB de armazenamento para o artefato do seu aplicativo e a 
capacidade de usar ferramentas familiares de desenvolvimento de imagens de contêiner.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) ativado
• Código do aplicativo
• Imagens do Docker com o cliente de interface de tempo de execução

Limitações

• O tamanho máximo de imagem suportado é de 10 GB.
• O tempo máximo de execução para uma implantação de contêiner baseada em Lambda é de 15 

minutos.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• Imagem do Docker
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• CloudWatch Registros da Amazon

Arquitetura alvo

1. Você cria um repositório e confirma o código do aplicativo usando CodeCommit.
2. O CodeBuild projeto é criado, usando CodeCommit como provedor de origem.
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Ferramentas

3. A CodeBuild execução cria a imagem do Docker.
4. CodeBuild publica a imagem no Amazon ECR.
5. Você cria a função Lambda usando a imagem no Amazon ECR.

Automação e escala

Esse padrão pode ser automatizado usando a AWS CloudFormation, o AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) ou operações de API de um SDK. O Lambda pode escalar automaticamente com base no número 
de solicitações, e você pode ajustá-lo usando os parâmetros de simultaneidade.

Ferramentas
• Editor JSON e YAML integrados do AWS CloudFormation Designer — O AWS Designer fornece um 

editor JSON e YAML integrado para visualização e edição de detalhes do modelo. CloudFormation  Por 
exemplo, você pode usar o editor integrado para definir as propriedades de um recurso ou alterar um 
parâmetro de modelo.

• AWS CodeBuild — CodeBuild A AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado na nuvem. 
CodeBuild O compila o código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para 
implantação.

• AWS CodeCommit — CodeCommit A AWS é um serviço de controle de versão hospedado pela AWS. 
Você pode ser usado CodeCommit para armazenar e gerenciar ativos de maneira privada (como 
documentos, código-fonte e arquivos binários) na nuvem.

• AWS CodeStar ou outro ambiente de desenvolvimento — CodeStar A AWS é um serviço de nuvem para 
criar, gerenciar e trabalhar com projetos de desenvolvimento de software na AWS.

• Amazon ECR — O Amazon ECR é um serviço de registro de imagem de contêiner, escalável e 
escalável e escalável e escalável e escalável e escalável e escalável e escalável e escalável e escalável 
e escalável e escalável e escalável e escalável e escalável

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução de 
código sem provisionar ou provisionar ou provisionar ou provisionar ou provisionar ou provisionar 
servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, 
desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga apenas pelo tempo de 
computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em execução.

• Docker — O Docker é uma plataforma de software que permite criar, testar e implantar aplicativos 
rapidamente. O Docker empacota o software em unidades padronizadas chamadas contêineres que têm 
tudo o que o software precisa para ser executado, incluindo bibliotecas, ferramentas do sistema, código 
e tempo de execução.

Epopéias
Crie um projeto em CodeBuild

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeCommit repositório. A abordagem a seguir usa 
o Python como a linguagem 
de programação subjacente, 
mas você pode usar outras 
linguagens, como Java, Node.js 
ou Go.

Para armazenar o arquivo de 
configuração e os arquivos 

Desenvolvedor
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que conterão o código, crie um 
CodeCommit repositório.

Crie um CodeBuild projeto. No CodeBuild console, crie um 
novo projeto. Certifique-se de 
queprivileged mode esteja 
ativado. Para criar imagens do 
Docker, isso é necessário. Caso 
contrário, a imagem não será 
criada com sucesso

Forneça valores para o nome e a 
descrição do projeto. Especifique 
um provedor de origem. Este 
exemplo usa CodeCommit. 
Outras opções incluem GitHub 
o Bitbucket ou Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3).

Desenvolvedor

Edite o arquivo do 
Dockerkerkerkerkerkerker

O Dockerfile deve estar 
localizado no diretório de nível 
superior em que você está 
desenvolvendo o aplicativo. O 
código Python deve estar nasrc
pasta.

Ao criar a imagem, use as 
imagens oficiais suportadas pelo 
Lambda. Caso contrário, ocorrerá 
um erro de bootstrap, tornando 
o processo de empacotamento 
mais difícil.

Para obter detalhes, consulte a 
seção Informações adicionais.

Desenvolvedor

Crie um repositório no Amazon 
ECR.

Crie um repositório de 
contêineres no Amazon ECR. No 
comando de exemplo a seguir, 
o nome do repositório criado 
écf-demo. O repositório será 
reutilizado nobuildspec.yaml
arquivo.

aws ecr create-repository --
cf-demo 

Administrador da AWS, 
desenvolvedor
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie a imagem para o Amazon 
ECR.

Você pode usar CodeBuild para 
executar o processo de criação 
de imagens. CodeBuild precisa 
de permissão para interagir com 
o Amazon ECR e trabalhar com 
o S3. Como parte do processo, 
a imagem do Docker é criada e 
enviada para o registro Amazon 
ECR. Para obter detalhes sobre 
o modelo e o código, consulte a 
seção Informações adicionais.

Desenvolvedor

Verifique se a imagem está no 
repositório.

Para verificar se a imagem 
está no repositório, no console 
do Amazon ECR, escolha
Repositórios. A imagem deve 
ser listada, com tags e com os 
resultados de um relatório de 
verificação de vulnerabilidade, 
caso esse recurso tenha sido 
ativado nas configurações do 
Amazon ECR.   

Desenvolvedor

Criar a função do Lambda para executar a imagem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a função do Lambda. No console do Lambda, escolha
Criar função e escolha Imagem 
do contêiner. Insira o nome da 
função e o URI da imagem que 
está no repositório do Amazon 
ECR e escolha Criar função.

Desenvolvedor de aplicativos

Testar a função do Lambda. Para invocar e testar a função, 
escolha Testar.

Desenvolvedor de aplicativos

Solução de problemas

Problema Solução

A construção não está tendo sucesso. 1. Verifique se o modo privilegiado está ativado 
para o CodeBuild projeto.

2. Certifique-se de que os comandos relacionados 
ao Docker tenham as permissões necessárias. 
Tentandosudo adicionar aos comandos

3. Verifique se a função do IAM associada 
ao CodeBuild tem uma política com ações 
apropriadas para interagir com o Amazon ECR, 
o Amazon S3 e CloudWatch os logs.
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Imagens de base para o Lambda
• Exemplo de Docker para CodeBuild
• Passe credenciais temporárias

Informações adicionais
Edite o Dockerfile

A captura de tela a seguir mostra os comandos para editar o 
Dockerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerfile.

 

O valor doFROM comando corresponde à imagem base do Python 3.8 que está usando a função Lambda 
no repositório público de imagens do Amazon ECR. 

OCOPY requirements.txt comando captura as dependências necessárias para o código. 

ORUN pip install --user -r requirements.txt comando instala as dependências no diretório 
de usuário local. 

OCOPY src/server.py ${LAMBDA_TASK_ROOT} comando copia o código para o diretório raiz da 
tarefa, que a função Lambda usará. Esse comando usa a variável de ambiente para que não precisemos 
nos preocupar com o caminho real. A função a ser executada é passada como argumento para o CMD 
[ "server.lambda_handler" ] comando.

Adicione a imagem no Amazon ECR

No código a seguir,11111111 substitua pelo número da conta e substituaus-east-1 se estiver usando 
uma região diferente. Obuildspec arquivo usa o número da CodeBuild compilação para identificar de 
forma exclusiva as versões da imagem como um valor de tag. Você pode alterar isso para atender às suas 
necessidades.

Código personalizado Buildspec

phases: 
  install: 
    runtime-versions: 
       python: 3.9 
  pre_build: 
    commands: 
      - python3 --version 
      - pip3 install --upgrade pip 
      - pip3 install --upgrade awscli 
      - sudo docker info 
  build: 
    commands: 
      - echo Build started on `date` 
      - echo Building the Docker image... 
      - ls 
      - cd app 
      - docker build -t cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER . 
      - docker ls 
  post_build: 

289

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtimes-images.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/sample-docker.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/codebuild-temporary-credentials-docker/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Implemente um microsserviço Java no Amazon EKS 

e exponha-o com um Application Load Balancer

    commands: 
      - echo Build completed on `date` 
      - echo Pushing the Docker image... 
      - aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111111111.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com 
      - docker tag cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER 11111111.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER 
      - docker push 111111111.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/cf-demo:
$CODEBUILD_BUILD_NUMBER

Implemente um exemplo de microsserviço Java no 
Amazon EKS e exponha o microsserviço usando 
um Application Load Balancer

Criado por Vijay Thompson (AWS) e Akkamahadevi Hiremath (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: contêineres e 
microsserviços

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: AWS EC2 
Container Registry; Amazon 
EKS; Amazon ECR

Resumo
Esse padrão descreve como implantar um microsserviço Java de amostra como um aplicativo em 
contêiner no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) usando o utilitário de linha deeksctl
comando e o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Você pode usar um Application Load 
Balancer para balancear a carga do tráfego do aplicativo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• A AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 1.7 ou posterior, instalada e configurada em macOS, 

Linux ou Windows
• Um daemon Docker em execução
• O utilitário de linha deeksctl comando, instalado e configurado no macOS, Linux ou Windows (para 

obter mais informações, consulte Introdução ao Amazon EKS — eksctl na documentação do Amazon 
EKS.)

• O utilitário de linha dekubectl comando, instalado e configurado no macOS, Linux ou Windows (para 
obter mais informações, consulte Instalação ou atualização do kubectl na documentação do Amazon 
EKS).

Limitações

• Esse padrão não abrange a instalação de um certificado SSL para o Application Load Balancer.
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Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon ECR
• Amazon EKS
• Elastic Load Balancing

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura para conteinerizar um microsserviço Java no Amazon EKS.

Ferramentas
• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de registro de imagem de 

contêiner que é seguro, escalável e confiável.
• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o Kubernetes na AWS, 

eliminando a necessidade de instalar ou manter seus próprios nós ou painel de controle do Kubernetes.
• A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 

interagir com serviços da AWS por meio de comandos em seu shell de linha de comando.
• O Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos, como 

instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), contêineres e endereços IP, em uma ou 
mais zonas de disponibilidade.

• O eksctl ajuda você a criar clusters no Amazon EKS.
• O kubectl possibilita a execução de comandos em clusters do Kubernetes.
• O Docker ajuda você a criar, testar e entregar aplicativos em pacotes chamados contêineres.

Epopéias
Criar um cluster do Amazon EKS usando eksctl

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do Amazon EKS. Para criar um cluster Amazon 
EKS que usa duas instâncias 
t2.small do Amazon EC2 
como nós, execute o seguinte 
comando:

eksctl create cluster --
name <your-cluster-name> --
version <version-number> --
nodes=1 --node-type=t2.small

Nota: O processo pode levar 
de 15 a 20 minutos. Depois 
que o cluster é criado, a 
configuração apropriada do 
Kubernetes é adicionada ao 
seu arquivo kubeconfig. Você 

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pode usar okubeconfig arquivo 
comkubectl para implantar o 
aplicativo em etapas posteriores.

Verifique o cluster do Amazon 
EKS.

Para verificar se o cluster 
foi criado e se você pode 
se conectar a ele, execute 
okubectl get nodes
comando.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um repositório do Amazon ECR e envie a imagem do Docker.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um repositório do Amazon 
ECR.

Siga as instruções em Criar 
um repositório privado na 
documentação do Amazon ECR.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um arquivo POM XML. Crie umpom.xml arquivo com 
base no exemplo de código 
de arquivo POM na seção
Informações adicionais (p. 295)
desse padrão.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um arquivo de origem. Crie um arquivo de origem 
chamadoHelloWorld.java
nosrc/main/java/
eksExample caminho com base 
no exemplo a seguir:

package eksExample;
import static 
 spark.Spark.get;

public class HelloWorld { 
    public static void 
 main(String[] args) { 
        get("/", (req, res) 
 -> { 
            return "Hello 
 World!"; 
        }); 
    }
}

Certifique-se de usar a seguinte 
estrutura de diretórios:

### Dockerfile
### deployment.yaml
### ingress.yaml
### pom.xml
### service.yaml
### src 
    ### main 
        ### java 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
            ### eksExample 
                ### 
 HelloWorld.java

Crie um Dockerfile. Crie umDockerfile com 
base no exemplo de código 
Dockerfile na seção Informações 
adicionais (p. 295) desse 
padrão.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie e empurre a imagem do 
Docker.

No diretório em que você 
desejaDockerfile criar, 
marcar e enviar a imagem para 
o Amazon ECR, execute os 
seguintes comandos:

aws ecr get-login-password 
 --region <region>| 
 docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
docker buildx build --
platform linux/amd64 -t 
 hello-world-java:v1 .
docker tag hello-
world-java:v1 
 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
<repository_name>:v1
docker push 
 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
<repository_name>:v1

Observação: modifique a região 
da AWS, o número da conta e 
os detalhes do repositório nos 
comandos anteriores. Certifique-
se de anotar a URL da imagem 
para uso posterior.

Importante: um sistema macOS 
com um chip M1 tem problemas 
ao criar uma imagem compatível 
com o Amazon EKS executado 
em uma plataforma AMD64. 
Para resolver esse problema, 
use docker buildx para criar uma 
imagem do Docker que funcione 
no Amazon EKS.

 

Implemente os microsserviços Java

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um arquivo de implantação. Crie um arquivo YAML 
chamadodeployment.yaml

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
com base no exemplo de código 
de arquivo de implantação
na seção Informações 
adicionais (p. 295) desse 
padrão.

Nota: Use o URL da imagem que 
você copiou anteriormente como 
o caminho do arquivo de imagem 
para o repositório Amazon ECR.

Implemente os microsserviços 
Java no cluster Amazon EKS.

Para criar uma implantação 
em seu cluster Amazon EKS, 
execute okubectl apply -f 
deployment.yaml comando.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Verifique o status dos pods. 1. Para verificar o status dos 
pods, execute okubectl get 
pods comando.

2. Aguarde até que o status 
mude para Read (Aguarde até
que o

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um serviço. 1. Crie um arquivo 
chamadoservice.yaml
com base no código de 
arquivo de serviço de exemplo
na seção Informações 
adicionais (p. 295) desse 
padrão.

2. Execute o comando kubectl 
apply -f service.yaml.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Instale o complemento AWS 
Load Balancer Controller.

Siga as instruções de Instalação 
do complemento AWS Load 
Balancer Controller na 
documentação do Amazon EKS.

Nota: você deve ter o 
complemento instalado para criar 
um Application Load Balancer ou 
Network Load Balancer para um 
serviço do Kubernetes.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Crie um recurso de entrada. Crie um arquivo YAML 
chamadoingress.yaml com 
base no exemplo de código 
de arquivo de recurso de 
entrada na seção Informações 
adicionais (p. 295) desse 
padrão.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um Application Load 
Balancer.

Para implantar o recurso de 
entrada e criar um Application 
Load Balancer, execute 
okubectl apply -f 
ingress.yaml comando.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste e verifique a aplicação. 1. Para obter o nome DNS 
do balanceador de carga 
no campo ENDEREÇO, 
execute okubectl get 
ingress.networking.k8s.io/
java-microservice-
ingress comando.

2. Em uma instância do EC2 
na mesma VPC dos nós 
do Amazon EKS, execute 
ocurl -v <DNS address 
from previous command>
comando.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Recursos relacionados
• Criação de um repositório privado (documentação do Amazon ECR)
• Enviando uma imagem do Docker (documentação do Amazon ECR)
• Controladores de entrada (Amazon EKS Workshop)
• Compilações do Docker (documentos do Docker)

Informações adicionais
Exemplo de arquivo POM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd"> 
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

  <groupId>helloWorld</groupId> 
  <artifactId>helloWorld</artifactId> 
  <version>1.0-SNAPSHOT</version> 

  <dependencies> 
    <dependency> 
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      <groupId>com.sparkjava</groupId><artifactId>spark-core</artifactId><version>2.0.0</
version> 
    </dependency> 
  </dependencies> 
  <build> 
    <plugins> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-jar-plugin</
artifactId><version>2.4</version> 
        <configuration><finalName>eksExample</finalName><archive><manifest> 
              <addClasspath>true</addClasspath><mainClass>eksExample.HelloWorld</
mainClass><classpathPrefix>dependency-jars/</classpathPrefix> 
            </manifest></archive> 
        </configuration> 
      </plugin> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</
artifactId><version>3.1</version> 
        <configuration><source>1.8</source><target>1.8</target></configuration> 
      </plugin> 
      <plugin> 
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-assembly-plugin</
artifactId> 
        <executions> 
          <execution> 
            <goals><goal>attached</goal></goals><phase>package</phase> 
            <configuration> 
              <finalName>eksExample</finalName> 
              <descriptorRefs><descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef></
descriptorRefs> 
              <archive><manifest><mainClass>eksExample.HelloWorld</mainClass></manifest></
archive> 
            </configuration> 
          </execution> 
        </executions> 
      </plugin> 
    </plugins> 
  </build>
</project>

Exemplo de Dockerfile

FROM bellsoft/liberica-openjdk-alpine-musl:17

RUN apk add maven
WORKDIR /code

# Prepare by downloading dependencies
ADD pom.xml /code/pom.xml
RUN ["mvn", "dependency:resolve"]
RUN ["mvn", "verify"]

# Adding source, compile and package into a fat jar
ADD src /code/src
RUN ["mvn", "package"]

EXPOSE 4567
CMD ["java", "-jar", "target/eksExample-jar-with-dependencies.jar"]

Exemplo de arquivo de implantação

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
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Amazon ECS usando o AWS Copilot

  name: microservice-deployment
spec: 
  replicas: 2 
  selector: 
    matchLabels: 
      app.kubernetes.io/name: java-microservice 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app.kubernetes.io/name: java-microservice 
    spec: 
      containers: 
      - name: java-microservice-container 
        image: .dkr.ecr.amazonaws.com/: 
        ports: 
        - containerPort: 4567

Exemplo de arquivo de serviço

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
  name: "service-java-microservice"
spec: 
  ports: 
    - port: 80 
      targetPort: 4567 
      protocol: TCP 
  type: NodePort 
  selector: 
    app.kubernetes.io/name: java-microservice

Exemplo de arquivo de recurso de entrada

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata: 
  name: "java-microservice-ingress" 
  annotations: 
    kubernetes.io/ingress.class: alb 
    alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-name: apg2 
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip 
  labels: 
    app: java-microservice
spec: 
  rules: 
    - http: 
        paths: 
          - path: / 
            pathType: Prefix 
            backend: 
              service: 
                name: "service-java-microservice" 
                port: 
                  number: 80

Implemente um aplicativo em cluster no Amazon 
ECS usando o AWS Copilot
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Criado por Jean-Baptiste Guillois (AWS), Mathew George (AWS) e Thomas Scott (AWS)

Repositório de código:

• Demonstração do aplicativo de 
amostra em cluster

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Produtividade 
empresarial; Nativo em nuvem; 
Desenvolvimento e teste de 
software

Serviços da AWS: Amazon ECS; 
AWS Fargate; Amazon ECR

Resumo
Esse padrão mostra como implantar contêineres em um cluster do Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS) de duas maneiras — usando o console de gerenciamento da Amazon Web Services (AWS) 
e usando o AWS CoPilot — para demonstrar como o AWS Copilot simplifica as tarefas de implantação.

O Amazon ECS é um serviço de gerenciamento de contêineres altamente escalável e rápido que facilita 
a execução, a interrupção e o gerenciamento de contêineres em um cluster. Os contêineres são definidos 
em uma definição de tarefa que você usa para executar tarefas individuais ou tarefas em um serviço. Você 
pode executar tarefas e serviços em uma infraestrutura sem servidor gerenciada pelo AWS Fargate. Como 
alternativa, para ter mais controle da infraestrutura, é possível executar tarefas e serviços em um cluster de 
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que você gerencia.

A interface da linha de comando (CLI) do AWS Copilot simplifica a criação, o lançamento e a operação de 
aplicações em contêineres prontas para produção no Amazon ECS em um ambiente de desenvolvimento 
local. A CLI do AWS Copilot se alinha aos fluxos de trabalho do desenvolvedor que oferecem suporte 
a práticas recomendadas de aplicações modernas: do uso da infraestrutura como código à criação de 
um pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) provisionado em nome de um usuário. 
Você pode usar a CLI do AWS Copilot como parte do ciclo diário de desenvolvimento e testes como uma 
alternativa ao Console de Gerenciamento da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) instalada e configurada localmente para usar sua 

conta da AWS (consulte as instruções de instalação e as instruções de configuração na documentação 
da AWS CLI)

• AWS Copilot instalado localmente (consulte as instruções de instalação na documentação do Amazon 
ECS)

• Docker instalado em sua máquina local (consulte a documentação do Docker)

Limitações

• O Docker impõe limites de extração de 100 imagens de contêiner por 6 horas por endereço IP no plano 
gratuito.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino
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• Ambiente da AWS configurado com uma nuvem privada virtual (VPC), sub-redes públicas e privadas e 
grupos de segurança

• Cluster do Amazon ECS
• Definição de serviço e tarefa do Amazon ECS
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon DynamoDB
• Application Load Balancer
• AWS Fargate
• Amazon Identity and Access Management (IAM)
• Amazon CloudWatch
• AWS CloudTrail

Arquitetura alvo

Quando você implanta o aplicativo de amostra para esse padrão, várias tarefas são criadas e implantadas 
em zonas de disponibilidade separadas. Cada tarefa armazena dados no Amazon DynamoDB. Ao acessar 
a página da Web de uma tarefa, você pode visualizar os dados de todas as outras tarefas.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de 
imagem de contêiner, seguro, escalável e confiável, gerenciado pela AWS. O Amazon ECR oferece 
suporte a repositórios privados com permissões baseadas em recursos usando o IAM.

• Amazon ECS — O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento 
de contêineres altamente escalável e rápido para executar, interromper e gerenciar contêineres em um 
cluster. Você pode executar tarefas e serviços em uma infraestrutura sem servidor gerenciada pelo AWS 
Fargate. Como alternativa, para ter mais controle da infraestrutura, é possível executar tarefas e serviços 
em um cluster de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que você gerencia.

• AWS Copilot — O AWS Copilot fornece uma interface de linha de comando que ajuda você a iniciar e 
gerenciar aplicativos em contêineres na AWS, incluindo enviar para um registro, criar uma definição de 
tarefa e criar um cluster.

• AWS Fargate — O AWS Fargate é um mecanismo de pay-as-you-go computação sem servidor que 
permite que você se concentre na criação de aplicativos sem gerenciar servidores. O AWS Fargate é 
compatível com o Amazon ECS e o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Ao executar 
suas tarefas e serviços do Amazon ECS com o tipo de inicialização do Fargate ou um provedor de 
capacidade do Fargate, empacote a aplicação em contêineres, especifique os requisitos de CPU e 
memória, defina as políticas de rede e do IAM e inicie a aplicação. Cada tarefa do Fargate tem seu 
próprio limite de isolamento e não compartilha o kernel subjacente, os recursos de CPU, os recursos de 
memória nem a elastic network interface com outra tarefa.

• Amazon DynamoDB — O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente 
gerenciado que fornece um desempenho rápido e previsível com escalabilidade integrada.

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

Ferramentas
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Epopeias

• Command Line Interface
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI)
• Interface de linha de comando do AWS Copilot

Código

O código do aplicativo de amostra usado nesse padrão está disponível no GitHub repositório Cluster 
Sample Application. Siga as instruções da próxima seção para usar os arquivos de amostra.

Epopeias
Implante a pilha de aplicativos — opção 1 (AWS Management Console)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Clone o repositório de código de 
amostra usando o comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/
cluster-sample-app cluster-
sample-app && cd cluster-
sample-app

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Crie o repositório do Amazon 
ECR.

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

2. Escolha Create repository 
(Criar repositório).

3. Para o nome do repositório, 
insira cluster-sample-app.

4. Para todas as outras 
configurações, mantenha os 
valores padrão padrão.

5. Escolha Create repository 
(Criar repositório).

Para obter mais informações, 
consulte Criar um repositório 
privado na documentação do 
Amazon ECR.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Crie, marque e envie a imagem 
do Docker para seu repositório 
do Amazon ECR.

1. Selecione o repositório 
que você acabou de criar 
e escolha Exibir comandos 
push.

2. Copie os comandos exibidos 
e execute-os localmente para 
criar, marcar e enviar sua 
imagem do docker. Esses 

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
comandos serão semelhantes 
aos seguintes.

Para autenticar o cliente do 
Docker para seu registro:

aws ecr get-login-password 
 --region <YOUR_AWS_REGION> 
 | docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com

Para criar a imagem do Docker:

docker build -t cluster-
sample-app .

Para marcar a imagem do 
Docker:

docker tag cluster-
sample-app:latest 
 <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com/
cluster-sample-app:latest

Para enviar a imagem do Docker 
para seu repositório:

docker push 
 <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com/
cluster-sample-app:latest
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implantar a pilha de aplicações. 1. Abra o CloudFormation 
console da AWS em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudformation/.

2. Selecione Create stack.
3. Na seção Preparar modelo, 

escolha O modelo está pronto.
4. Na seção Specify template

(Especificar modelo) escolha
Upload a template file (Fazer 
upload de um arquivo de 
modelo).

5. Escolha o arquivo 
localcluster-sample-app-
stack.yml que você clonou 
do GitHub repositório como 
CloudFormation modelo e, em 
seguida, escolha Avançar.

6. Insira um nome para a pilha 
a ser criado e escolha Next 
(Próximo).

7. Mantenha todas as opções 
padrão e escolha Avançar.

8. Analise todas as opções, 
confirme a criação dos 
recursos do IAM e escolha
Criar pilha.

9. Quando sua pilha de 
aplicativos for implantada, 
escolha a guia Saída, copie 
a URL e abra-a no seu 
navegador para acessar o 
aplicativo.

Para obter mais informações 
sobre a implantação 
CloudFormation de modelos, 
consulte Como criar uma pilha na 
CloudFormation documentação 
da AWS.

AWS DevOps, desenvolvedora 
de aplicativos

Implante a pilha de aplicativos — opção 2 (AWS Copilot CLI)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Clone o repositório de código de 
amostra usando o comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/
cluster-sample-app cluster-

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
sample-app && cd cluster-
sample-app

Implante sua imagem de 
contêiner na AWS usando a CLI 
do AWS Copilot.

Implante o aplicativo em uma 
única etapa usando o seguinte 
comando no diretório raiz do seu 
projeto:

copilot init --app cluster-
sample-app --name demo --
type "Load Balanced Web 
 Service" --dockerfile ./
Dockerfile --port 8080 --
deploy

Em seguida, você deve 
conseguir acessar o aplicativo 
usando o nome DNS fornecido 
como saída.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Exclua os recursos criados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua os recursos criados 
por meio do Console de 
Gerenciamento da AWS.

Se você usou a opção 1 (o AWS 
Management Console) para 
implantar a pilha de aplicativos, 
siga estas etapas quando estiver 
pronto para excluir os recursos 
criados:

1. Abra o CloudFormation 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudformation/.

2. Selecione a pilha que você 
criou e escolha Excluir.

3. Abra o console do 
Amazon ECR em https:// 
console.aws.amazon.com/ecr/ 
repositories.

4. Selecione o repositório que 
você criou e escolha Excluir.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Exclua os recursos criados pelo 
AWS Copilot.

Se você usou a opção 2 (a CLI 
do AWS Copilot) para implantar 
a pilha de aplicativos, execute o 
seguinte comando no diretório 
raiz do seu projeto quando 
estiver pronto para excluir os 
recursos criados:

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

copilot app delete

Recursos relacionados
• Instalar ou atualizar a versão mais recente da CLI da AWS (documentação da CLI da AWS)
• Usando a interface de linha de comando do AWS Copilot (documentação do Amazon ECS)
• Amazon ECS no AWS Fargate (documentação do Amazon ECR)
• Documentação do Amazon ECS
• Documentação do Amazon ECR
• CloudFormation Documentação da Amazon
• Docker Desktop (documentação do Docker)

Implante um aplicativo baseado em gRPC em 
um cluster Amazon EKS e acesse-o com um 
Application Load Balancer

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Entrega de 
conteúdo; Hospedagem na Web; 
Sites e aplicativos web

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
Elastic Load Balancing (ELB)

Resumo
Esse padrão descreve como hospedar um aplicativo baseado em gRPC em um cluster do Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon EKS) e acessá-lo com segurança por meio de um Application Load Balancer.

O gRPC é uma estrutura de chamada de procedimento remoto (RPC) de código aberto que pode ser 
executada em qualquer ambiente. Você pode usá-lo para integrações de microsserviços e comunicações 
cliente-servidor. Para obter mais informações sobre o gRPC, consulte o suporte do Application Load 
Balancer para end-to-end HTTP/2 e gRPC no blog da Amazon Web Services (AWS).

Esses padrões mostram como hospedar um aplicativo baseado em gRPC que é executado como pods 
do Kubernetes no Amazon EKS. O cliente gRPC se conecta a um Application Load Balancer por meio do 
protocolo HTTP/2 com uma conexão criptografada Secure Sockets Layer/Transport Layer/Transport Layer/
Transport Layer/Transport Layer/Transport Layer/TLS. O Application Load Balancer encaminha o tráfego 
para o aplicativo gRPC que é executado nos pods do Amazon EKS. O número de pods gRPC pode ser 
escalado automaticamente com base no tráfego usando o Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler. O grupo-

304

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Copilot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html
https://docs.aws.amazon.com/ecs/index.html
https://docs.aws.amazon.com/ecr/index.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://www.docker.com/products/docker-desktop
https://grpc.io/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-application-load-balancer-support-for-end-to-end-http-2-and-grpc/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-application-load-balancer-support-for-end-to-end-http-2-and-grpc/
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/horizontal-pod-autoscaler.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Pré-requisitos e limitações

alvo do Application Load Balancer realiza verificações de integridade nos nós do Amazon EKS, avalia se o 
alvo está íntegro e só encaminha o tráfego para nós saudáveis.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Docker, instalado e configurado no Linux, macOS ou Windows.
• Uma conta da AWS ativa.
• Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada no Linux, macOS ou 

Windows.
• Um cluster Amazon EKS existente com sub-redes privadas marcadas, sub-redes públicas e configurado 

para hospedar aplicativos. Para obter mais informações, consulte Marcação de sub-rede na 
documentação do Amazon EKS. 

• kubectl, instalado e configurado para acessar recursos em seu cluster Amazon EKS. Para obter mais 
informações, consulte Instalando o kubectl na documentação do Amazon EKS. 

• GrpCurl, instalado e configurado.
• Controlador do AWS Load Balancer, provisionado no cluster Amazon EKS.
• Um nome de host do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) existente com um certificado SSL ou SSL/

TLS válido. É possível obter um certificado para seu domínio usando o AWS Certificate Manager (ACM) 
ou fazer upload de um certificado existente para o ACM. Para obter mais informações sobre essas 
duas opções, consulte Solicitação de um certificado público e Importação de certificados para o AWS 
Certificate Manager na documentação do ACM.

Arquitetura

O diagrama a seguir mostra um fluxo de trabalho em que o tráfego SSL/TLS é recebido de um cliente 
gRPC que é transferido para um Application Load Balancer. O tráfego é encaminhado em texto simples 
para o servidor gRPC porque é proveniente de uma Virtual Private Cloud (VPC).

Ferramentas
• A Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS) é uma ferramenta de código aberto que ajuda 

você a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
• O Elastic Load Balancing distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários destinos. Por 

exemplo, é possível distribuir tráfego entre instâncias, contêineres e endereços IP do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) em uma ou mais zonas de disponibilidade.

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de imagem de contêiner, 
gerenciado pela, gerenciado pela. 

• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o Kubernetes na AWS, 
eliminando a necessidade de instalar e manter seus próprios nós ou ambiente de gerenciamento do 
Kubernetes.   

• kubectl é um utilitário de linha de comando para executar comandos em clusters Kubernetes.
• O AWS Load Balancer Controller ajuda você a gerenciar o AWS Load Balancers para um cluster do 

Kubernetes.
• O GrpcURL é uma ferramenta de linha de comando que ajuda você a interagir com os serviços gRPC.
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Epopeias
Crie e envie a imagem Docker do servidor gRPC para o Amazon ECR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um repositório do Amazon 
ECR.

Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra o 
console do Amazon ECR e, em 
seguida, crie um repositório do 
Amazon ECR. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Criação de um repositório na 
documentação do Amazon ECR. 
Certifique-se de registrar a URL 
do repositório Amazon ECR.

Você também pode criar um 
repositório do Amazon ECR 
com o AWS CLI executando o 
seguinte comando:

aws ecr create-
repository --repository-
name helloworld-grpc

Administrador da nuvem

Crie a imagem do Docker. Faça o download do arquivo 
helloworld_grpc_alb (anexado) 
e abra o diretório. Na raiz do 
conteúdo do diretório, verifique 
se o Dockerfile existe e execute 
o seguinte comando para criar a 
imagem do Docker: 

docker build -t 
<amazon_ecr_repository_url>:<Tag> .

DevOps engenheiro

Envie a imagem do Docker para 
o Amazon ECR.

Execute o seguinte comando 
para fazer login no repositório do 
Amazon ECR:

aws ecr get-login-password 
 --region us-east-1 --
no-cli-auto-prompt | 
 docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 0123456789.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com

Envie a imagem do Docker para 
o repositório do Amazon ECR 
executando o seguinte comando:

docker push 
 <your_aws_account_id>.dkr.ecr.us-

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
east-1.amazonaws.com/
helloworld-grpc:1.0

Importante: Certifique-
se de substituir pelo seu 
ID<your_aws_account_id>
de conta da AWS.

Implante os manifestos do Kubernetes no cluster Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique os valores no arquivo 
de manifesto do Kubernetes.

Modifique o arquivo de manifesto 
do Kubernetes grpc-sample.yaml 
no diretório do Kubernetes de 
acordo com seus requisitos. 
Você deve modificar as 
anotações e o nome do host no 
recurso de entrada. Para ver um 
exemplo de recurso de entrada, 
consulte a seção Informações 
adicionais. Para obter mais 
informações sobre anotações 
de entrada, consulte Anotações 
de entrada na documentação do 
Kubernetes.

No recurso de implantação do 
Kubernetes, altere os recursos 
de implantaçãoimage para 
o identificador uniforme de 
recursos (URI) do repositório do 
Amazon ECR para o qual você 
enviou a imagem do Docker. 
Para ver um exemplo de recurso 
de implantação, consulte a seção
Informações adicionais.

DevOps engenheiro

Implantar o arquivo manifesto do 
Kubernetes.

Implante o arquivo grpc-
sample.yaml no cluster do 
Amazon EKS executando o 
seguintekubectl comando: 

kubectl apply -f ./
kubernetes/grpc-
sample.yaml

DevOps engenheiro
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Crie o registro DNS para o FQDN do Application Load Balancer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre o FQDN para o 
Application Load Balancer.

Execute okubectl comando a 
seguir para descrever o recurso 
de entrada do Kubernetes que 
gerencia o Application Load 
Balancer:

kubectl get ingress -n 
grpcserver

Um exemplo de saída é fornecido 
na seção Informações adicionais. 
Na saída, oHOSTS campo exibe 
o nome do host DNS para o 
qual os certificados SSL foram 
criados. Registre o nome de 
domínio totalmente qualificado 
(FQDN) do Application Load 
Balancer noAddress campo. 

Crie um registro DNS apontando 
para o FQDN do Application 
Load Balancer. Se o seu 
provedor de DNS for o Amazon 
Route 53, você poderá criar um 
registro de alias que aponte 
para o FQDN do Application 
Load Balancer. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Escolher entre registros de alias 
e de não alias na documentação 
do Route 53.

DevOps engenheiro

Testar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o servidor gRPC. Use o GrpcURL para testar o 
endpoint executando o seguinte 
comando:

grpcurl grpc.example.com:443 
 list  
grpc.reflection.v1alpha.ServerReflection
helloworld.helloworld

Observações:
grpc.example.comSubstitua 
pelo seu nome DNS.

DevOps engenheiro

Teste o servidor gRPC usando 
um cliente gRPC.

No cliente gRPC de amostra 
helloworld_client_ssl.py, 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
substitua o nome do 
hostgrpc.example.com de 
pelo nome do host usado para o 
servidor gRPC.   

O exemplo de código a seguir 
mostra a resposta do servidor 
gRPC para a solicitação do 
cliente:

python ./app/
helloworld_client_ssl.py
message: "Hello to gRPC 
 server from Client"

message: "Thanks for talking 
 to gRPC server!! Welcome 
 to hello world. Received 
 message is \"Hello to gRPC 
 server from Client\""
received: true

Isso mostra que o cliente pode se 
comunicar com o servidor e que 
a conexão foi bem-sucedida.

Recursos relacionados
• Balanceamento de carga da rede no Amazon EKS
• Grupos-alvo para seus Application Load Balancers

Informações adicionais
Exemplo de recurso de entrada:

apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata: 
  annotations: 
    alb.ingress.kubernetes.io/actions.ssl-redirect: '{"Type": "redirect", "RedirectConfig": 
      { "Protocol": "HTTPS", "Port": "443", "StatusCode": "HTTP_301"}}' 
    alb.ingress.kubernetes.io/backend-protocol-version: GRPC 
    alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTP": 80}, {"HTTPS":443}]' 
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing 
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip 
    kubernetes.io/ingress.class: alb 
    alb.ingress.kubernetes.io/subnets: subnet-XXXXXX,subnet-YYYYYY   # <----- Replace with 
 the Public Subnets within the VPC that hosts the Amazon EKS cluster  
    alb.ingress.kubernetes.io/security-groups: sg-ZZZZZZZZ.  # <----- Replace with a 
 security group ID from the VPC where the Amazon EKS cluster is deployed. Make sure that 
 this security group is allowed to access the nodes 
    alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /                                  
    alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-protocol: HTTP 
    alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: arn:aws:acm:us-west-2:xxxxx:certificate/
xxxxxxx  #<----- Replace with the ACM certificate ARN for the DNS hostname  
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  labels: 
    app: grpcserver 
    environment: dev 
  name: grpcserver 
  namespace: grpcserver
spec: 
  rules: 
  - host: grpc.example.com  # <----- Replace as required by your host name that the SSL 
 certificate is available for in ACM 
    http: 
      paths: 
      - backend: 
          serviceName: ssl-redirect 
          servicePort: use-annotation 
        path: /* 
      - backend: 
          serviceName: grpcserver 
          servicePort: 9000

Exemplo de recurso de implantação:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: grpcserver 
  namespace: grpcserver
spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: grpcserver 
  replicas: 1 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: grpcserver 
    spec: 
      containers: 
      - name: grpc-demo 
        image: 00123456789.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld-grpc:1.0   #<------- 
 Change to the URI that the Docker image is pushed to 
        imagePullPolicy: Always 
        ports: 
        - name: grpc-api 
          containerPort: 9000 
        env: 
        - name: POD_IP 
          valueFrom: 
            fieldRef: 
              fieldPath: status.podIP 
      restartPolicy: Always

Exemplo de saída:

NAME             CLASS           HOSTS                          Address                
 PORTS          AGE 
 grpcserver      <none>      <DNS-HostName>                  <ELB-address>              80  
           27d

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

310

samples/p-attach/abf727c1-ff8b-43a7-923f-bce825d1b459/attachments/attachment.zip


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Implantar e depurar clusters do Amazon EKS

Implantar e depurar clusters do Amazon EKS
Criado por Svenja Raether (AWS) e Mathew George (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; infraestrutura; 
modernização; sem servidor; 
nativo da nuvem

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
AWS Fargate

Resumo
Os contêineres estão se tornando uma parte essencial do desenvolvimento de aplicativos nativos 
em nuvem. O Kubernetes fornece uma maneira eficiente de gerenciar e orquestrar contêineres. O 
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço totalmente gerenciado e certificado em 
conformidade com o Kubernetes para criar, proteger, operar e manter clusters Kubernetes na Amazon 
Web Services (AWS). Ele suporta a execução de pods no AWS Fargate para fornecer capacidade 
computacional sob demanda do tamanho certo.

É importante que desenvolvedores e administradores conheçam as opções de depuração ao executar 
cargas de trabalho em contêineres. Esse padrão orienta você na implantação e depuração de contêineres 
no Amazon EKS com o AWS Fargate. Isso inclui criar, implantar, acessar, depurar e limpar as cargas de 
trabalho do Amazon EKS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Função do AWS Identity and Access Management (IAM) configurada com permissões suficientes para 

criar e interagir com o Amazon EKS, funções do IAM e funções vinculadas a serviços
• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS) instalada na máquina local
• eksctl
• kubectl
• Elmo

Limitações

• Esse padrão fornece aos desenvolvedores práticas úteis de depuração para ambientes de 
desenvolvimento. Ele não estabelece as melhores práticas para ambientes de produção.

• Se você estiver executando o Windows, use comandos específicos do seu sistema operacional para 
definir as variáveis de ambiente.

Versões do produto usadas

• CLI da AWS versão 2
• versão kubectl dentro de uma pequena diferença de versão do plano de controle do Amazon EKS que 

você está usando
• Versão mais recente eksctl
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• Helm versão 3

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Application Load Balancer
• Amazon EKS
• AWS Fargate

Arquitetura alvo

Todos os recursos mostrados no diagrama sãoeksctl provisionados usandokubectl comandos emitidos 
por uma máquina local. Clusters privados devem ser executados a partir de uma instância que esteja 
dentro da VPC privada.

A arquitetura de destino consiste em um cluster EKS usando o tipo de inicialização do Fargate. Isso 
fornece capacidade computacional sob demanda do tamanho certo, sem a necessidade de especificar 
tipos de servidor. O cluster EKS tem um plano de controle, que é usado para gerenciar os nós e as cargas 
de trabalho do cluster. Os pods são provisionados em sub-redes VPC privadas que abrangem várias zonas 
de disponibilidade. A Galeria Pública do Amazon ECR é referenciada para recuperar e implantar uma 
imagem de servidor web NGINX nos pods do cluster.

O diagrama mostra como acessar o plano de controle do Amazon EKS usandokubectl comandos e 
como acessar o aplicativo usando o Application Load Balancer.

.

1. Uma máquina local fora da nuvem da AWS envia comandos para o plano de controle do Kubernetes 
dentro de uma VPC gerenciada pelo Amazon EKS.

2. O Amazon EKS programa os pods com base nos seletores no perfil do Fargate.
3. A máquina local abre a URL do Application Load Balancer no navegador.
4. O Application Load Balancer divide o tráfego entre os pods do Kubernetes nos nós do cluster Fargate 

implantados em sub-redes privadas que abrangem várias zonas de disponibilidade.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de registro de imagem de 
contêiner que é seguro, escalável e confiável.

• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o Kubernetes na AWS na 
AWS, excluindo a necessidade de instalar seus próprios nós ou painel de controle do Kubernetes. Esse 
padrão também usa a ferramenta de linha de comando eksctl para trabalhar com clusters Kubernetes no 
Amazon EKS.

• O AWS Fargate ajuda você a executar contêineres na, excluindo a necessidade de gerenciar servidores 
ou painel de controle do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). É usado em conjunto com o 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

• O Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários 
destinos. Por exemplo, é possível distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), em uma ou mais zonas de disponibilidade. Esse padrão usa o componente de 
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controle do AWS Load Balancer Controller para criar o Application Load Balancer quando uma entrada 
do Kubernetes é provisionada. O Application Load Balancer distribui o tráfego de entrada entre vários 
alvos.

Outras ferramentas

• O Helm é um gerenciador de pacotes de código aberto para Kubernetes. Nesse padrão, o Helm é usado 
para instalar o AWS Load Balancer Controller.

• O Kubernetes é um sistema de código aberto para automatizar a implantação, o escalabilidade e o 
gerenciamento de aplicações em contêineres.

• O NGINX é um servidor proxy reverso e web de alto desempenho.

Epopéias
Criar um cluster EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os arquivos os arquivos. Usando o código na 
seção Informações 
adicionais (p. 329), crie os 
seguintes arquivos:

• clusterconfig-
fargate.yaml

• nginx-deployment.yaml
• nginx-service.yaml
• nginx-ingress.yaml
• index.html

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Defina variáveis de ambiente. Nota: Se um comando falhar 
devido a tarefas inacabadas 
anteriores, aguarde alguns 
segundos e execute o comando 
novamente.

Esse padrão usa a região 
da AWS e o nome do 
cluster definidos no 
arquivoclusterconfig-
fargate.yaml. Defina os 
mesmos valores das variáveis de 
ambiente para referenciá-las em 
outros comandos.

export AWS_REGION="us-
east-1"
export CLUSTER_NAME="my-
fargate"

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Crie um cluster EKS. Para criar um cluster EKS 
que use as especificações 
doclusterconfig-

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador da 
AWS

313

https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/aws-load-balancer-controller.html
https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/
https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/
https://helm.sh/docs/
http://aws.amazon.com/kubernetes/
https://gallery.ecr.aws/ubuntu/nginx


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
fargate.yaml arquivo, execute 
o seguinte comando:

eksctl create cluster -f 
 clusterconfig-fargate.yaml

O arquivo contém 
oClusterConfig, que 
provisiona um novo cluster EKS 
chamadomy-fargate-cluster
naus-east-1 Região e um 
perfil padrão do Fargate (fp-
default).

O perfil padrão do Fargate é 
configurado com dois seletores 
(defaultekube-system).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o cluster criado. Para verificar o cluster criado, 
execute o comando a seguir.

eksctl get cluster --output 
 yaml

A saída deve ser o seguinte.

- Name: my-fargate 
  Owned: "True" 
  Region: us-east-1

Verifique o perfil Fargate criado 
usandoCLUSTER_NAME o.

eksctl get fargateprofile 
 --cluster $CLUSTER_NAME --
output yaml

Esse comando exibe 
informações sobre os recursos. 
Você pode usar as informações 
para verificar o cluster criado. A 
saída deve ser o seguinte.

- name: fp-default 
  podExecutionRoleARN: 
 arn:aws:iam::<YOUR-
ACCOUNT-ID>:role/eksctl-
my-fargate-cluster-
FargatePodExecutionRole-xxx 
  selectors: 
  - namespace: default 
  - namespace: kube-system 
  status: ACTIVE 
  subnets: 
  - subnet-aaa 
  - subnet-bbb 
  - subnet-ccc

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Implantar um contêiner

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o servidor web NGINX. Para aplicar a implantação do 
servidor web NGINX no cluster, 
execute o comando a seguir.

kubectl apply -f ./nginx-
deployment.yaml

A saída deve ser o seguinte.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

315



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

deployment.apps/nginx-
deployment created

A implantação inclui três réplicas 
da imagem do NGINX tiradas 
da Galeria Pública do Amazon 
ECR. A imagem é implantada no 
namespace padrão e exposta na 
porta 80 nos pods em execução.

Verifique a implantação e os 
pods.

(Opcional) Verificar a 
implantação. Você pode verificar 
o status da implantação com o 
comando a seguir.

kubectl get deployment

A saída deve ser o seguinte.

NAME               READY  
  UP-TO-DATE   AVAILABLE   
 AGE
nginx-deployment   3/3    
  3            3           
 7m14s

Um pod é um objeto implantável 
no Kubernetes, contendo um 
ou mais contêineres. Para 
listar todos os pods, execute o 
comando a seguir. 

kubectl get pods

A saída deve ser o seguinte.

NAME                       
          READY   STATUS    
 RESTARTS   AGE
nginx-deployment-xxxx-aaa   
 1/1     Running   0         
  94s
nginx-deployment-xxxx-bbb   
 1/1     Running   0         
  94s
nginx-deployment-xxxx-ccc   
 1/1     Running   0         
  94s

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escalam a implantação. Para escalar a implantação 
das três réplicas especificadas 
emdeployment.yaml quatro 
réplicas, use o comando a 
seguir. 

kubectl scale deployment 
 nginx-deployment --replicas 
 4

A saída deve ser o seguinte.

deployment.apps/nginx-
deployment scaled

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Implantar um Load Balancer Controller da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina variáveis de ambiente. Descreva a CloudFormation 
pilha do cluster para recuperar 
informações sobre sua VPC.

aws cloudformation describe-
stacks --stack-name eksctl-
$CLUSTER_NAME-cluster --
query "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==\`VPC
\`].OutputValue"

A saída deve ser o seguinte.

[ 
    "vpc-<YOUR-VPC-ID>"
]

Copie o ID da VPC e exporte-o 
como uma variável de ambiente.

export VPC_ID="vpc-<YOUR-
VPC-ID>"

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Configure o IAM para a conta de 
serviço do cluster.

Use oAWS_REGION
eCLUSTER_NAME do épico 
anterior para criar um provedor 
IAM Open ID Connect para o 
cluster.

eksctl utils associate-iam-
oidc-provider \
--region $AWS_REGION \
--cluster $CLUSTER_NAME \

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--approve
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download e crie a política 
do IAM.

Baixe a política do IAM para o 
AWS Load Balancer Controller 
que permita que ele faça 
chamadas para APIs da AWS em 
seu nome.

curl -o iam-
policy.json https://
raw.githubusercontent.com/
kubernetes-sigs/aws-load-
balancer-controller/main/
docs/install/iam_policy.json

Crie a política em sua conta da 
AWS usando a CLI da AWS.

aws iam create-policy \
--policy-name 
 AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy 
 \
--policy-document file://
iam-policy.json

Você deve ver a saída a seguir.

{    
"Policy": { 
       "PolicyName": 
 "AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy", 
       "PolicyId": 
 "<YOUR_POLICY_ID>", 
       "Arn": 
 "arn:aws:iam::<YOUR-
ACCOUNT-ID>:policy/
AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy",  
       "Path": "/", 
        "DefaultVersionId": 
 "v1", 
        "AttachmentCount": 
 0, 
        
 "PermissionsBoundaryUsageCount": 
 0, 
        "IsAttachable": 
 true, 
        "CreateDate": 
 "<YOUR-DATE>", 
        "UpdateDate": 
 "<YOUR-DATE>" 
   }
}

Salve o nome de recurso da 
Amazon (ARN) da política 
como$POLICY_ARN.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

export 
 POLICY_ARN=”arn:aws:iam::<YOUR-
ACCOUNT-ID>:policy/
AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy”
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma conta de serviço do 
IAM.

Crie uma conta de serviço 
do IAM nomeadaaws-
load-balancer-
controller nokube-
system namespace. Use 
oCLUSTER_NAMEAWS_REGION, 
ePOLICY_ARN que você 
configurou anteriormente.

eksctl create 
 iamserviceaccount \
--cluster=$CLUSTER_NAME \
--region=$AWS_REGION \
--attach-policy-arn=
$POLICY_ARN \
--namespace=kube-system \
--name=aws-load-balancer-
controller \
--override-existing-
serviceaccounts \
--approve

Verifique a criação.

eksctl get iamserviceaccount 
 \
--cluster $CLUSTER_NAME \
--name aws-load-balancer-
controller \
--namespace kube-system \
--output yaml

A saída deve ser o seguinte.

- metadata: 
    name: aws-load-balancer-
controller 
    namespace: kube-system 
  status: 
    roleARN: 
 arn:aws:iam::<YOUR-ACCOUNT-
ID>:role/eksctl-my-fargate-
addon-iamserviceaccount-ku-
Role1-<YOUR-ROLE-ID> 
  wellKnownPolicies: 
    autoScaler: false 
    
 awsLoadBalancerController: 
 false 
    certManager: false 
    ebsCSIController: false 
    efsCSIController: false 
    externalDNS: false 
    imageBuilder: false

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Load Balancer 
Controller da AWS.

Atualize o repositório Helm.

helm repo update

Adicione o repositório de gráficos 
do Amazon EKS ao repositório 
Helm. 

helm repo add eks https://
aws.github.io/eks-charts

Aplique as definições de recursos 
personalizados (CRDs) do 
Kubernetes que são usadas pelo
AWS Load Balancer Controller 
eks-chart em segundo plano.

kubectl apply -k 
 "github.com/aws/eks-charts/
stable/aws-load-balancer-
controller//crds?ref=master"

A saída deve ser o seguinte.

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/
ingressclassparams.elbv2.k8s.aws 
 created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/
targetgroupbindings.elbv2.k8s.aws 
 created

Instale o gráfico do Helm, usando 
as variáveis de ambiente que 
você definiu anteriormente.

helm install aws-load-
balancer-controller eks/aws-
load-balancer-controller \ 
 --set clusterName=
$CLUSTER_NAME \ 
 --set 
 serviceAccount.create=false 
 \ 
 --set region=$AWS_REGION \ 
 --set vpcId=$VPC_ID \ 
 --set 
 serviceAccount.name=aws-
load-balancer-controller \ 
 -n kube-system

A saída deve ser o seguinte.

NAME: aws-load-balancer-
controller
LAST DEPLOYED: <YOUR-DATE>

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

322

https://github.com/aws/eks-charts/tree/master/stable/aws-load-balancer-controller
https://github.com/aws/eks-charts/tree/master/stable/aws-load-balancer-controller


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
NAMESPACE: kube-system
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
AWS Load Balancer controller 
 installed!

Crie um serviço NGINX. Crie um serviço para expor 
os pods do NGINX usando 
onginx-service.yaml
arquivo.

kubectl apply -f nginx-
service.yaml

A saída deve ser o seguinte.

service/nginx-service 
 created

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Crie o recurso de entrada do 
Kubernetes.

Crie um serviço para expor a 
entrada do Kubernetes NGINX 
usando onginx-ingress.yaml
arquivo.

kubectl apply -f nginx-
ingress.yaml

A saída deve ser o seguinte.

ingress.networking.k8s.io/
nginx-ingress created

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha o URL do balanceador 
de carga.

Para recuperar as informações 
de entrada, use o comando a 
seguir.

kubectl get ingress nginx-
ingress

A saída deve ser o seguinte.

NAME            CLASS    
 HOSTS   ADDRESS            
                            
                            
 PORTS   AGE
nginx-ingress   <none> 
   *       k8s-default-
nginxing-xxx.us-
east-1.elb.amazonaws.com   
 80      80s

Copie o ENDEREÇO do (por 
exemplo,k8s-default-
nginxing-xxx.us-
east-1.elb.amazonaws.com) 
da saída e cole-o em seu 
navegador para acessar 
oindex.html arquivo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Depurar contêineres em execução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione um pod. Liste todos os pods e copie o 
nome do pod desejado. 

kubectl get pods 

A saída deve ser o seguinte.

NAME                       
         READY   STATUS    
 RESTARTS   AGE
nginx-deployment-xxxx-aaa    
   1/1     Running   0       
    55m
nginx-deployment-xxxx-bbb    
   1/1     Running   0       
    55m
nginx-deployment-xxxx-ccc    
   1/1     Running   0       
    55m
nginx-deployment-xxxx-ddd    
   1/1     Running   0       
    42m

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Esse comando lista os pods 
existentes e informações 
adicionais.

Se você estiver interessado em 
um pod específico, preencha o 
nome do pod de seu interesse 
para aPOD_NAME variável ou 
defina-o como uma variável de 
ambiente. Caso contrário, omita 
esse parâmetro para pesquisar 
todos os recursos.

export POD_NAME="nginx-
deployment-<YOUR-POD-NAME>"

Acesse os logs. Obtenha os registros do pod que 
você deseja depurar.

kubectl logs $POD_NAME

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS, AWS DevOps

Encaminhe a porta NGINX. Use o port-forwarding para 
mapear a porta do pod para 
acessar o servidor web NGINX 
para uma porta em sua máquina 
local.

kubectl port-forward 
 deployment/nginx-deployment 
 8080:80

No navegador, abra o seguinte 
URL.

http://localhost:8080

Oport-forward comando 
fornece acesso aoindex.html
arquivo sem torná-lo disponível 
publicamente por meio de um 
balanceador de carga. Isso é 
útil para acessar o aplicativo em 
execução durante a depuração. 
Você pode interromper o 
encaminhamento de portas 
pressionando o comando do 
teclado Ctrl+C.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute comandos dentro do 
pod.

Para examinar oindex.html
arquivo atual, use o comando a 
seguir. 

kubectl exec $POD_NAME -- 
 cat /usr/share/nginx/html/
index.html

Você pode usar oexec comando 
para emitir qualquer comando 
diretamente no pod. Isso é útil 
para depurar aplicativos em 
execução.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Copie arquivos para um pod. Remova oindex.html arquivo 
padrão desse pod.

kubectl exec $POD_NAME -- 
 rm /usr/share/nginx/html/
index.html

Faça o upload do arquivo local 
personalizadoindex.html para 
o pod.

kubectl cp index.html 
 $POD_NAME:/usr/share/nginx/
html/

Você pode usar ocp comando 
para alterar ou adicionar arquivos 
diretamente em qualquer um dos 
pods.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Use o encaminhamento de 
portas para exibir a alteração.

Use o encaminhamento 
de portas para verificar as 
alterações que você fez nesse 
pod.

kubectl port-forward pod/
$POD_NAME 8080:80

Abra o seguinte URL no 
navegador.

http://localhost:8080

As alterações aplicadas 
aoindex.html arquivo devem 
estar visíveis no navegador.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Excluir recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua o o o o o o o load 
balancer.

Exclua a entrada.

kubectl delete ingress/
nginx-ingress

A saída deve ser o seguinte.

ingress.networking.k8s.io 
 "nginx-ingress" deleted

Exclua o serviço.

kubectl delete service/
nginx-service

A saída deve ser o seguinte.

service "nginx-service" 
 deleted

Exclua o controlador do 
balanceador de carga.

helm delete aws-load-
balancer-controller -n kube-
system

A saída deve ser o seguinte.

release "aws-load-balancer-
controller" uninstalled

Exclua a a a a a a a a a

eksctl delete 
 iamserviceaccount --cluster 
 $CLUSTER_NAME --namespace 
 kube-system --name aws-
load-balancer-controller

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Exclua a a a a a a a Para excluir os recursos de 
implantação, use o comando a 
seguir.

kubectl delete deploy/nginx-
deployment

A saída deve ser o seguinte.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

deployment.apps "nginx-
deployment" deleted

Excluir o cluster do . Exclua o cluster EKS usando 
o comando a seguir, ondemy-
fargate está o nome do cluster.

eksctl delete cluster --name 
 $CLUSTER_NAME

Esse comando exclui todo 
o cluster, incluindo todos os 
recursos associados.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS

Exclui a a a a a a a a a Exclua a a a a a a a a a a a a 
a política criada anteriormente 
usando a CLI da AWS.

aws iam delete-policy --
policy-arn $POLICY_ARN

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Solução de problemas

Problema Solução

Você recebe uma mensagem de erro ao criar o 
cluster informando que sua zona de disponibilidade 
de destino não tem capacidade suficiente para 
suportar o cluster. Você verá uma mensagem 
semelhante ao seguinte.

Cannot create cluster 'my-fargate' because 
 us-east-1e, the targeted availability 
 zone, does not currently have sufficient 
 capacity to support the cluster. Retry 
 and choose from these availability zones: 
 us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c, us-
east-1d, us-east-1f

Crie o cluster novamente usando as zonas 
de disponibilidade recomendadas da 
mensagem de erro. Especifique uma lista de 
zonas de disponibilidade na última linha do 
seuclusterconfig-fargate.yaml arquivo 
(por exemplo,availabilityZones: ["us-
east-1a", "us-east-1b", "us-east-1c"]).

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon EKS
• Balanceamento de carga da aplicação no Amazon EKS
• Guias de melhores práticas do EKS
• Documentação do AWS Load Balancer Controller
• documentação eksctl
• Imagem NGINX da Galeria Pública do Amazon ECR
• Documentação do Helm

328

http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/eks-cluster-creation-errors/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/eks-cluster-creation-errors/
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/alb-ingress.html
https://aws.github.io/aws-eks-best-practices/
https://kubernetes-sigs.github.io/aws-load-balancer-controller/v2.3/
https://eksctl.io/introduction/
https://gallery.ecr.aws/ubuntu/nginx
https://docs.helm.sh/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Informações adicionais

• Debug Running Pods (documentação do Kubernetes)
• Workshop Amazon EKS
• Erros de criação do cluster EKS

Informações adicionais
clusterconfig-fargate.yaml

apiVersion: eksctl.io/v1alpha5
kind: ClusterConfig

metadata: 
  name: my-fargate 
  region: us-east-1

fargateProfiles: 
  - name: fp-default 
    selectors: 
      - namespace: default 
      - namespace: kube-system

nginx-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: "nginx-deployment" 
  namespace: "default"
spec: 
  replicas: 3 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: "nginx" 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: "nginx" 
    spec: 
      containers: 
      - name: nginx 
        image: public.ecr.aws/nginx/nginx:latest   
        ports: 
        - containerPort: 80

nginx-service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata: 
  annotations: 
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip 
  name: "nginx-service" 
  namespace: "default"
spec: 
  ports: 
  - port: 80 
    targetPort: 80 
    protocol: TCP 
  type: NodePort 
  selector: 
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    app: "nginx"

nginx-ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata: 
  namespace: "default" 
  name:  "nginx-ingress" 
  annotations: 
    kubernetes.io/ingress.class: alb 
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
spec: 
  rules: 
    - http: 
        paths: 
        - path: / 
          pathType: Prefix 
          backend: 
            service: 
              name: "nginx-service" 
              port: 
                number: 80

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>

<body> 
    <h1>Welcome to your customized nginx!</h1> 
    <p>You modified the file on this running pod</p>
</body>

</html>

Implante contêineres usando o Elastic Beanstalk
Criado por Thomas Scott (AWS) e Jean-Baptiste Guillois (AWS)

Repositório de código:

• Aplicativo de amostra de 
cluster

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; nativo da nuvem; 
modernização

Serviços da AWS: AWS Elastic 
Beanstalk

Resumo
Na nuvem Amazon Web Services (AWS), o AWS Elastic Beanstalk oferece suporte ao Docker como uma 
plataforma disponível, para que os contêineres possam ser executados com o ambiente criado. Esse 
padrão mostra como implantar contêineres usando o serviço Elastic Beanstalk. A implantação desse 
padrão usará o ambiente de servidor web baseado na plataforma Docker.
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Para usar o Elastic Beanstalk para implantar e escalar aplicativos e serviços web, você carrega seu código 
e a implantação é gerenciada automaticamente. Provisionamento de capacidade, balanceamento de 
carga, escalabilidade automática e monitoramento da integridade do aplicativo também estão incluídos. Ao 
usar o Elastic Beanstalk, você pode assumir o controle total sobre os recursos da AWS que ele cria em seu 
nome. Não há custo adicional para o Elastic Beanstalk. Você paga apenas pelos recursos da AWS que são 
usados para armazenar e executar seus aplicativos.

Esse padrão inclui instruções para implantação usando a Interface de Linhas de Comando do AWS Elastic 
Beanstalk (CLI do EB) e o Console de Gerenciamento da AWS.

Casos de uso

Os casos de uso do Elastic Beanstalk incluem o seguinte: 

• Implemente um ambiente de protótipo para demonstrar um aplicativo de front-end. (Esse padrão usa um 
Dockerfile como exemplo.)

• Implemente uma API para lidar com solicitações de API para um determinado domínio.
• Implemente uma solução de orquestração usando o Docker-Compose (nãodocker-compose.yml é 

usado como exemplo prático nesse padrão).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS
• AWS EB CLI instalado localmente
• Docker instalado em uma máquina local

Limitações

• Há um limite de extração do Docker de 100 pulls por 6 horas por endereço IP no plano gratuito.

Arquitetura
Pilha de tecnologias alvo

• Instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Grupo de segurança
• Application Load Balancer
• Grupo do Auto Scaling

Arquitetura alvo

Automação e escala

O AWS Elastic Beanstalk pode escalar automaticamente com base no número de solicitações feitas. Os 
recursos da AWS criados para um ambiente incluem um Application Load Balancer, um grupo de Auto 
Scaling e uma ou mais instâncias do Amazon EC2. 

O load balancer fica na frente das instâncias do Amazon EC2, que fazem parte do grupo de Auto Scaling. 
O Auto Scaling do Amazon EC2 inicia automaticamente as instâncias adicionais do Amazon EC2 para 
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acomodar a crescente carga na aplicação. Se diminuir a carga na aplicação, o Auto Scaling do Amazon 
EC2 interromperá as instâncias, mas manterá pelo menos uma em execução.

Acionadores de escalabilidade automáticos

O grupo de Auto Scaling no ambiente do Elastic Beanstalk usa dois CloudWatch alarmes da Amazon 
para iniciar operações de escalabilidade. Os triggers padrão são dimensionados quando a média de 
tráfego de rede de saída de cada instância é mais alta que 6 MB ou mais baixa que 2 MB durante um 
período de cinco minutos. Para usar o Amazon EC2 Auto Scaling com eficiência, configure triggers que 
são apropriados para sua aplicação, tipo de instância e requisitos de serviço. Você pode dimensionar 
com base em várias estatísticas, incluindo latência, E/S de disco, utilização de CPU e a contagem de 
solicitações. Para obter mais informações, consulte Acionadores do Auto Scaling do.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• A Interface de Linhas de Comando do AWS EB (CLI do EB) é um cliente de linha de comando que pode 
ser usado para criar, configurar e gerenciar ambientes do Elastic Beanstalk.

• O Elastic Load Balancing distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários destinos. Por 
exemplo, é possível distribuir tráfego entre instâncias, contêineres e endereços IP do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) em uma ou mais zonas de disponibilidade.

Outros serviços

• O Docker empacota o software em unidades padronizadas chamadas contêineres que incluem 
bibliotecas, ferramentas do sistema, código e tempo de execução.

Código

O código desse padrão está disponível no repositório do GitHub Cluster Sample Application.

Épicos
Criar com um Dockerfile

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório remoto. • Para clonar o repositório, 
execute o comandogit 
clone https://
github.com/aws-samples/
cluster-sample-app.git. 
< /p >

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Inicialize o projeto Elastic 
Beanstalk Docker.

1. Crie um arquivo 
chamadoaws.json na raiz.

2. Noaws.json arquivo, 
adicione o código a seguir.

{ 
        
  "AWSEBDockerrunVersion":"1", 

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
         "Image":{ 
            
 "Name":"cluster-sample-
app" 
         }, 
         "Ports":[ 
            { 
              
  "ContainerPort":80, 
              
  "HostPort":8080 
            } 
         ] 
      }

3. Execute o comandoeb init 
-p docker  na raiz do 
projeto.

Teste o projeto localmente. 1. Execute o comandoeb local 
run na raiz do projeto.

2. Teste o aplicativo navegando 
atéhttp://localhost.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Implantar usando a EB CLI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Executar comando de 
implantação

1. Execute o comandoeb 
create docker-sample-
cluster-app  na raiz do 
projeto.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Acesse a versão implantada. Depois que o comando de 
implantação for concluído, 
acesse o projeto usando oeb 
open comando.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Implante usando o console

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o aplicativo usando o 
navegador.

1. Abra o console do .
2. Navegue até o console do 

Elastic Beanstalk.
3. Escolha Criar aplicativo.
4. Para o nome do aplicativo, 

insira Cluster-Sample-App.
5. Escolha o Docker como 

plataforma.
6. Escolha Fazer upload do 

código.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Escolha seu arquivo .zip local 

(na raiz do projeto clonado) ou 
um URL público do Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3).

Acesse a versão implantada. Após a implantação, acesse o 
aplicativo implantado e escolha o 
URL fornecido.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Recursos relacionados
• Ambientes de servidor da web
• Instalar a EB CLI no macOS
• Instalar a EB CLI manualmente

Informações adicionais
Vantagens de usar o Elastic Beanstalk

• Provisionamento automático da infraestrutura
• Gerenciamento automático da plataforma subjacente
• Correções e atualizações automáticas para dar suporte ao aplicativo
• Dimensionamento automático do aplicativo
• Capacidade de personalizar o número de nós
• Capacidade de acessar os componentes da infraestrutura, se necessário
• Facilidade de implantação em relação a outras soluções de implantação de contêineres

Gere um endereço IP de saída estático usando 
uma função Lambda, Amazon VPC e uma 
arquitetura sem servidor

Criado por Thomas Scott (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Desenvolvimento 
e teste de software

Serviços da AWS: AWS Lambda

Resumo
Esse padrão descreve como gerar um endereço IP de saída estático na nuvem da Amazon Web Services 
(AWS) usando uma arquitetura sem servidor. Sua organização pode se beneficiar dessa abordagem se 
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quiser enviar arquivos para uma entidade comercial separada usando o Secure File Transfer Protocol 
(SFTP). Isso significa que a entidade comercial deve ter acesso a um endereço IP que permita que 
arquivos passem por seu firewall. 

A abordagem do padrão ajuda você a criar uma função do AWS Lambda que usa um endereço IP elástico
como endereço IP de saída. Seguindo as etapas desse padrão, você pode criar uma função Lambda e 
uma nuvem privada virtual (VPC) que roteia o tráfego de saída por meio de um gateway da Internet com 
um endereço IP estático. Para usar o endereço IP estático, você anexa a função Lambda à VPC e suas 
sub-redes. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa. 
• Permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para criar e implantar uma função do 

Lambda e para criar uma VPC e suas sub-redes. Para obter mais informações sobre isso, consulte
Função de execução e permissões de usuário na documentação do AWS Lambda.

• Se você planeja usar a infraestrutura como código (IaC) para implementar a abordagem desse padrão, 
você precisa de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), como o AWS Cloud9. Para obter 
mais informações sobre isso, consulte O que é o AWS Cloud9? na documentação do AWS Cloud9.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a arquitetura sem servidor para esse padrão.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O tráfego de saída saiNAT gateway 1Public subnet 1.
2. O tráfego de saída saiNAT gateway 2Public subnet 2.
3. A função Lambda pode ser executada emPrivate subnet 1 ouPrivate subnet 2.
4. Private subnet 1ePrivate subnet 2 direcione o tráfego para os gateways NAT nas sub-redes 

públicas.
5. Os gateways NAT enviam tráfego de saída para o gateway da Internet a partir das sub-redes públicas.
6. Os dados de saída são transferidos do gateway da Internet para o servidor externo.

Pilha de tecnologia

• Lambda
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

 

Automação e escala

Você pode garantir alta disponibilidade (HA) usando duas sub-redes públicas e duas privadas em 
diferentes zonas de disponibilidade. Mesmo que uma zona de disponibilidade fique indisponível, a solução 
do padrão continua funcionando.
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Ferramentas
• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução 

de código sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 
Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não 
estiver em execução.

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) provisiona uma seção logicamente 
isolada da nuvem da AWS onde é possível executar recursos da AWS em uma rede virtual definida por 
você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu datacenter, com 
os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Epopeias
Criar uma nova VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nova VPC. Faça login no AWS Management 
Console, abra o console 
Amazon VPC e crie uma VPC 
chamadaLambda VPC que 
tenha10.0.0.0/25 como faixa 
CIDR IPv4.

Para obter mais informações 
sobre como criar uma VPC, 
consulte Conceitos básicos da 
Amazon VPC na documentação 
da Amazon VPC. 

Administrador da AWS

Crie duas sub-redes públicas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a primeira sub-rede pública. 1. No console Amazon VPC, 
escolha Subnets e, em 
seguida, escolha Create 
Subnet. 

2. Em Etiqueta de nome, 
insirapublic-one.

3. Em VPC, escolha Lambda 
VPC.

4. Escolha uma zona de 
disponibilidade e registre-a. 

5. Para o bloco CIDR IPv4, 
insira10.0.0.0/28 e escolha
Criar sub-rede.

Administrador da AWS

Crie a segunda sub-rede pública. 1. No console Amazon VPC, 
escolha Subnets e, em 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seguida, escolha Create 
Subnet. 

2. Em Etiqueta de nome, 
insirapublic-two.

3. Em VPC, escolha Lambda 
VPC.

4. Escolha uma zona de 
disponibilidade e registre-a.
Importante: Você não pode 
usar a zona de disponibilidade 
que contém apublic-one
sub-rede. 

5. Para o bloco CIDR IPv4, 
insira10.0.0.16/28 e 
escolha Criar sub-rede.

Criar duas sub-redes privadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a primeira sub-rede privada. 1. No console Amazon VPC, 
escolha Subnets e, em 
seguida, escolha Create 
Subnet. 

2. Em Etiqueta de nome, 
insiraprivate-one.

3. Em VPC, escolha Lambda 
VPC.

4. Escolha a zona de 
disponibilidade que contém 
apublic-one sub-rede que 
você criou anteriormente. 

5. Para o bloco CIDR IPv4, 
insira10.0.0.32/28 e 
escolha Criar sub-rede.

Administrador da AWS

Crie a segunda sub-rede privada. 1. No console Amazon VPC, 
escolha Subnets e, em 
seguida, escolha Create 
Subnet. 

2. Em Etiqueta de nome, 
insiraprivate-two.

3. Em VPC, escolha Lambda 
VPC.

4. Escolha a mesma zona de 
disponibilidade que contém 
apublic-two sub-rede que 
você criou anteriormente. 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Para o bloco CIDR IPv4, 

insira10.0.0.64/28 e 
escolha Criar sub-rede.

Crie dois endereços IP elásticos para seus gateways NAT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o primeiro endereço IP 
elástico.

1. No console Amazon VPC, 
escolha Elastic IPs e, em 
seguida, escolha Alocar novo 
endereço.

2. Escolha Alocar e registre 
a ID de alocação para seu 
endereço IP elástico recém-
criado.

Observações: Esse endereço 
IP elástico é usado para seu 
primeiro gateway NAT. 

Administrador da AWS

Criar o segundo endereço IP 
elástico.

1. No console Amazon VPC, 
escolha Elastic IPs e, em 
seguida, escolha Alocar novo 
endereço.

2. Escolha Alocar e registre a
ID de alocação para esse 
segundo endereço IP elástico.

Observações: Esse endereço 
IP elástico é usado para seu 
segundo gateway NAT.

Administrador da AWS

Criar um gateway da internet

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um gateway da Internet. 1. No console Amazon VPC, 
escolha Internet Gateways
e, em seguida, escolha Criar 
gateway de internet.

2. InsiraLambda internet 
gateway como nome e 
escolha Criar gateway de 
internet. Certifique-se de 
registrar o ID do gateway de 
internet. 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexar o gateway da Internet à 
VPC.

Selecione o gateway da internet 
criado e escolha Actions, Attach 
to VPC (Ações, anexar à VPC).

Administrador da AWS

Criar dois gateways NAT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o primeiro gateway NAT. 1. No console Amazon VPC, 
escolha NAT Gateways e 
escolha Create NAT Gateway.

2. Insiranat-one como o nome 
do gateway NAT.

3. Escolhapublic-one como 
sub-rede para criar o gateway 
NAT.

4. Em Tipo de conectividade, 
escolha Público.

5. Para o ID de alocação de IP
elástico, escolha o primeiro 
endereço IP elástico que você 
criou anteriormente e associe-
o ao gateway NAT.

6. Escolha Criar gateway NAT.

Administrador da AWS

Criar o segundo gateway NAT. 1. No console Amazon VPC, 
escolha NAT Gateways e 
escolha Create NAT Gateway.

2. Insiranat-two como o nome 
do gateway NAT.

3. Escolhapublic-two como 
sub-rede para criar o gateway 
NAT.

4. Em Tipo de conectividade, 
escolha Público.

5. Para o ID de alocação de IP
elástico, escolha o segundo 
endereço IP elástico que você 
criou anteriormente e associe-
o ao gateway NAT.

6. Escolha Criar gateway NAT.

Administrador da AWS

Crie tabelas de rotas para suas sub-redes públicas e privadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a tabela de rotas para a 
sub-rede pública.

1. No console Amazon VPC, 
escolha Route Tables e, em 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seguida, escolha Create route 
table.

2. Insirapublic-one-subnet
como nome da tabela de rotas 
e escolha Criar tabela de 
rotas.

3. Escolha a tabela depublic-
one-subnet rotas, escolha
Editar rotas e, em seguida, 
escolha Adicionar rota.

4. Especifique0.0.0.0 na 
caixa Destino e, em seguida, 
escolha o ID do gateway de 
internet na lista Target.

5. Na guia Associações de 
sub-rede, escolha Editar 
associações de sub-
rede, escolha apublic-
one sub-rede com o 
intervalo10.0.0.0/28 CIDR 
e escolha Salvar associações.

6. Escolha Salvar alterações.

Criar a tabela de rotas para a 
sub-rede pública duas.

1. No console Amazon VPC, 
escolha Route Tables e, em 
seguida, escolha Create route 
table.

2. Insirapublic-two-subnet
como nome da tabela de rotas 
e escolha Criar tabela de 
rotas.

3. Escolha a tabela depublic-
two-subnet rotas, escolha
Editar rotas e, em seguida, 
escolha Adicionar rota.

4. Especifique0.0.0.0 na 
caixa Destino e, em seguida, 
escolha o ID do gateway de 
internet na lista Target.

5. Na guia Associações de 
sub-rede, escolha Editar 
associações de sub-
rede, escolha apublic-
two sub-rede com o 
intervalo10.0.0.16/28 CIDR 
e escolha Salvar associações.

6. Escolha Salvar alterações.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a tabela de rotas para a 
sub-rede privada.

1. No console Amazon VPC, 
escolha Route Tables e, em 
seguida, escolha Create route 
table.

2. Insiraprivate-one-subnet
como nome da tabela de rotas 
e escolha Criar tabela de 
rotas.

3. Escolha a tabela deprivate-
one-subnet rotas, escolha
Editar rotas e, em seguida, 
escolha Adicionar rota.

4. Especifique0.0.0.0 na caixa
Destino e escolha o gateway 
NAT napublic-one sub-rede 
na lista Target.

5. Na guia Associações de 
sub-rede, escolha Editar 
associações de sub-
rede, escolha aprivate-
one sub-rede com o 
intervalo10.0.0.32/28 CIDR 
e escolha Salvar associações.

6. Escolha Salvar alterações.

Administrador da AWS

Criar a tabela de rotas para a 
sub-rede privada.

1. No console Amazon VPC, 
escolha Route Tables e, em 
seguida, escolha Create route 
table.

2. Insiraprivate-two-subnet
como nome da tabela de rotas 
e escolha Criar tabela de 
rotas.

3. Escolha a tabela deprivate-
two-subnet rotas, escolha
Editar rotas e, em seguida, 
escolha Adicionar rota.

4. Especifique0.0.0.0 na caixa
Destino e escolha o gateway 
NAT napublic-two sub-rede 
na lista Target.

5. Na guia Associações de 
sub-rede, escolha Editar 
associações de sub-
rede, escolha aprivate-
two sub-rede com o 
intervalo10.0.0.64/28 CIDR 
e escolha Salvar associações.

6. Escolha Salvar alterações.

Administrador da AWS
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Crie a função Lambda, adicione-a à VPC e teste a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nova função Lambda. 1. Abra o console do AWS 
Lambda e escolha Criar 
função.

2. Em Informações básicas, 
insiraLambda test em Nome 
da função e escolha o idioma 
de sua escolha em Tempo de 
execução.

3. Escolha Create function (Criar 
função).

Administrador da AWS

Adicione a função Lambda à sua 
VPC.

1. No console do AWS Lambda, 
escolha Funções e, em 
seguida, escolha a função que 
você criou anteriormente. 

2. Escolha Configuration 
(Configuração) e, em seguida, 
escolha VPC.

3. Escolha Editar e, em seguida, 
escolhaLambda VPC as duas 
sub-redes privadas.

4. Escolha Grupo de segurança 
padrão para fins de teste e, 
em seguida, escolha Salvar.

Administrador da AWS

Escreva um código para ligar 
para um serviço externo.

1. Na linguagem de programação 
de sua escolha, escreva 
código para chamar um 
serviço externo que retorna 
seu endereço IP.

2. Verifique se o endereço IP 
retornado corresponde a 
um dos seus endereços IP 
elásticos.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
• Configurar uma função do Lambda para acessar recursos em uma VPC

Instale o agente SSM nos nós de trabalho do 
Amazon EKS usando o Kubernetes DaemonSet

Criado por Mahendra Siddappa (AWS)
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Resumo

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres 
e microsserviços DevOps; 
Infraestrutura

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
AWS Systems Manager

Resumo
Nota, setembro de 2021: As mais recentes AMIs otimizadas do Amazon EKS instalam o SSM Agent 
automaticamente. Para obter mais informações, consulte as notas de lançamento das AMIs de junho de 
2021.

No Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), devido às diretrizes de segurança, os nós de 
trabalho não têm pares de chaves Secure Shell (SSH) anexados a eles. Esse padrão mostra como você 
pode usar o tipo de DaemonSet recurso Kubernetes para instalar o AWS Systems Manager Agent (SSM 
Agent) em todos os nós de trabalho, em vez de instalá-lo manualmente ou substituir a Amazon Machine 
Image (AMI) pelos nós. DaemonSet usa um CronJob no nó de trabalho para agendar a instalação do SSM 
Agent. Você também pode usar esse padrão para instalar outros pacotes nos nós de trabalho.

Quando você está solucionando problemas no cluster, a instalação do Agente SSM sob demanda permite 
que você estabeleça uma sessão SSH com o nó de trabalho, colete registros ou examine a configuração 
da instância, sem pares de chaves SSH.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um cluster existente do Amazon EKS com nós de trabalho do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2).

• As instâncias de contêiner devem ter as permissões necessárias para se comunicar com 
o serviço SSM. A função gerenciada do AWS Identity and Access Management (IAM)
AmazonSSMManagedInstanceCore fornece as permissões necessárias para que o SSM Agent 
seja executado em instâncias do EC2. Para obter mais informações, consulte a Systems Manager 
(Documentação do AWS Systems Manager).

Limitações

• Esse padrão não é aplicável ao AWS Fargate, porque DaemonSets não é compatível com a plataforma 
Fargate.

• Esse padrão se aplica somente aos nós de trabalho baseados em Linux.
• Os DaemonSet pods são executados no modo privilegiado. Se o cluster Amazon EKS tiver um webhook 

que bloqueia pods no modo privilegiado, o Agente SSM não será instalado.

Arquitetura

Ferramentas
Ferramentas

• kubectl é um utilitário de linha de comando usado para interagir com um cluster Amazon EKS. Esse 
padrão usa kubectl para implantar um DaemonSet no cluster Amazon EKS, que instalará o Agente SSM 
em todos os nós de trabalho.
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Ferramentas

• O Amazon EKS facilita a execução do Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar, 
operar e manter seu próprio ambiente de gerenciamento ou nós do Kubernetes. O Kubernetes é um 
sistema de código aberto para automatizar a implantação, a escalabilidade e o gerenciamento de 
aplicações em contêineres.

• O AWS Systems Manager Session Manager permite gerenciar suas instâncias do EC2, instâncias locais 
e máquinas virtuais (VMs).

Código

Use o código a seguir para criar um arquivo DaemonSet de configuração que instalará o SSM Agent no 
cluster Amazon EKS.

cat << EOF > ssm_daemonset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata: 
  labels: 
    k8s-app: ssm-installer 
  name: ssm-installer 
  namespace: kube-system
spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      k8s-app: ssm-installer 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        k8s-app: ssm-installer 
    spec: 
      containers: 
      - name: sleeper 
        image: busybox 
        command: ['sh', '-c', 'echo I keep things running! && sleep 3600'] 
      initContainers: 
      - image: amazonlinux 
        imagePullPolicy: Always 
        name: ssm 
        command: ["/bin/bash"] 
        args: ["-c","echo '* * * * * root yum install -y https://s3.amazonaws.com/ec2-
downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm & rm -rf /etc/cron.d/
ssmstart' > /etc/cron.d/ssmstart"] 
        securityContext: 
          allowPrivilegeEscalation: true 
        volumeMounts: 
        - mountPath: /etc/cron.d 
          name: cronfile 
        terminationMessagePath: /dev/termination-log 
        terminationMessagePolicy: File 
      volumes: 
      - name: cronfile 
        hostPath: 
          path: /etc/cron.d 
          type: Directory 
      dnsPolicy: ClusterFirst 
      restartPolicy: Always 
      schedulerName: default-scheduler 
      terminationGracePeriodSeconds: 30
EOF
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Epopéias

Epopéias
Configurar o kubectl

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e configure o kubectl para 
acessar o cluster EKS.

Se o kubectl ainda não estiver 
instalado e configurado para 
acessar o cluster do Amazon 
EKS, consulte Instalação do 
kubectl na documentação do 
Amazon EKS.

DevOps

Implante o DaemonSet

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo DaemonSet de 
configuração.

Use o código na seção Código
para criar um arquivo de 
DaemonSet configuração 
chamado ssm_daemonset.yaml, 
que será implantado no cluster 
Amazon EKS. O pod lançado por 
DaemonSet terá um contêiner 
principal e um contêiner init. O 
contêiner principal terá apenas 
o comando sleep e o contêiner 
Init terá uma seção de comando 
que cria um arquivo cron job 
para instalar o SSM Agent no 
caminho/etc/cron.d/. O cron 
job é executado somente uma 
vez, e o arquivo criado por ele é 
automaticamente excluído após 
a conclusão do cron job. Quando 
o contêiner de inicialização 
terminar, o contêiner principal 
aguardará 60 minutos antes de 
sair. Após 60 minutos, um novo 
pod é lançado, que instalará o 
agente SSM se estiver ausente 
ou será atualizado para a versão 
mais recente. Se necessário, 
o comando sleep pode ser 
modificado para que o pod seja 
reiniciado uma vez por dia ou 
para ser executado com mais 
frequência. 

DevOps

Implemente o DaemonSet no 
cluster do Amazon EKS.

Para implantar o arquivo 
DaemonSet de configuração que 
você criou na etapa anterior no 
cluster do Amazon EKS, use o 
seguinte comando:

DevOps
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

kubectl apply -f 
 ssm_daemonset.yaml 

Esse comando primeiro cria um 
DaemonSet para executar os 
pods em nós de trabalho para 
instalar o SSM Agent.

Recursos relacionados
• Instalação do kubectl (documentação do Amazon EKS)
• Configurando o Session Manager (documentação do AWS Systems Manager)

Instale o agente e CloudWatch o agente SSM 
nos nós de trabalho do Amazon EKS usando 
preBootstrapCommands

Criado por Akkamahadevi Hiremath (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Infraestrutura; 
Operações

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
AWS Systems Manager; Amazon 
CloudWatch

Resumo
Esse padrão fornece exemplos de código e etapas para instalar o AWS Systems Manager Agent (SSM 
Agent) e o CloudWatch agente Amazon nos nós de trabalho do Amazon Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) na nuvem Amazon Web Services (AWS) durante a criação do cluster Amazon EKS. Você 
pode instalar o agente e CloudWatch o agente SSM usando apreBootstrapCommands propriedade do
esquema do arquivo deeksctl configuração (documentação do Weaveworks). Em seguida, você pode 
usar o SSM do para se conectar aos seus nós de gerenciamento de gerenciamento da, eliminando a 
necessidade de instalar o SSM do para instalar a necessidade de instalar o SSM do para Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) o SSM do key pair instalar o Além disso, você pode usar o CloudWatch agente para 
monitorar a utilização da memória e do disco em seus nós de trabalho do Amazon EKS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• O utilitário de linha de comando eksctl, instalado e configurado no macOS, Linux ou Windows
• O utilitário de linha de comando kubectl, instalado e configurado no macOS, Linux ou Windows
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Arquitetura

Limitações

• Recomendamos que você evite adicionar scripts de longa duração àpreBootstrapCommands
propriedade, pois isso impede que o nó se junte ao cluster Amazon EKS durante as atividades de 
escalabilidade. Em vez disso, recomendamos que você crie uma imagem de máquina da Amazon (AMI)
a.

• Esse padrão se aplica somente às instâncias do Linux do Amazon EC2.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazônia CloudWatch
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• Repositório de parâmetros do AWS Systems Manager

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de um usuário se conectando aos nós de trabalho do Amazon 
EKS usando o Agente SSM que foi instalado usandopreBootstrapCommands o.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O usuário cria um cluster Amazon EKS usando o arquivoeksctl de configuração com 
apreBootstrapCommands propriedade, que instala o agente e CloudWatch o agente SSM.

2. Qualquer nova instância que se junte ao cluster posteriormente devido às atividades de escalabilidade é 
criada com o agente e CloudWatch o agente SSM pré-instalados.

3. O usuário se conecta ao Amazon EC2 usando o Agente SSM e, em seguida, monitora a utilização da 
memória e do disco usando o CloudWatch agente.

Ferramentas
• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e das aplicações 

que você executa na AWS em tempo real.
• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda a executar o Kubernetes na AWS, 

eliminando a necessidade de instalar e manter seus próprios nós ou seu ambiente de gerenciamento do 
Kubernetes.

• O AWS Systems Manager Parameter Store da oferece armazenamento seguro e hierárquico para o 
gerenciamento de dados de configuração e gerenciamento de segredos.

• O Session Manager do AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas instâncias do EC2, 
instâncias locais e máquinas virtuais por meio de um shell interativo baseado no navegador com um 
clique ou por meio da interface de linha de comando da AWS (CLI da AWS).

• O eksctl é um utilitário de linha de comando para criar e gerenciar clusters do Kubernetes no Amazon 
EKS.

• kubectl é um utilitário de linha de comando para comunicação com o servidor de API de cluster.
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Epopéias

Epopéias
Crie um cluster do Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Armazene o arquivo de 
configuração do CloudWatch 
agente.

Armazene o arquivo de 
configuração do CloudWatch 
agente no AWS Systems 
Manager Parameter Store na 
região da AWS em que você 
deseja criar seu cluster Amazon 
EKS. Para fazer isso, crie um 
parâmetro no AWS Systems 
Manager Parameter Store e 
anote o nome do parâmetro (por 
exemplo,AmazonCloudwatch-
linux).

Para obter mais informações, 
consulte o exemplo de código 
de arquivo de configuração do 
CloudWatch agente na seção
Informações adicionais (p. 349)
desse padrão.

DevOps engenheiro

Crie o arquivo de configuração 
eksctl e o cluster.

1. Crie um arquivoeksctl
de configuração que inclua 
as etapas de instalação 
do CloudWatch agente e 
do SSM Agent. Para obter 
mais informações, consulte 
o exemplo de código de 
arquivo de configuração 
eksctl na seção Informações 
adicionais (p. 349) desse 
padrão.

2. Crie um cluster executando 
oeksctl create cluster 
-f cluster.yaml comando.

AWS DevOps

Verifique se o agente e CloudWatch o agente do SSM funcionam

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o SSM do SSM do. Use o SSH para se conectar 
aos seus nós de cluster do 
Amazon EKS usando qualquer 
um dos métodos abordados em
Iniciar uma sessão a partir da 
documentação do AWS Systems 
Manager.

AWS DevOps
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o CloudWatch agente. Use o CloudWatch console para 
validar o CloudWatch agente:

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do CloudWatch
.

2. No painel de navegação, 
expanda Métricas e escolha
Todas as métricas.

3. Na caixa de pesquisa na guia
Procurar, insira e escolha as
métricas do CWAgent para
ver as métricas de memória e 
disco.

AWS DevOps

Recursos relacionados
• Instalando e executando o CloudWatch agente em seus servidores ( CloudWatch documentação da 

Amazon)
• Crie um parâmetro do Systems Manager (console) (documentação do AWS Systems Manager)
• Crie o arquivo de configuração do CloudWatch agente ( CloudWatch documentação da Amazon)
• Iniciando uma sessão (AWS CLI) (documentação do AWS Systems Manager)
• Iniciar uma sessão (console do Amazon EC2) (documentação do AWS Systems Manager)

Informações adicionais
Exemplo de arquivo de configuração do CloudWatch agente

No exemplo a seguir, o CloudWatch agente está configurado para monitorar a utilização do disco e da 
memória nas instâncias do Amazon Linux:

{ 
    "agent": { 
        "metrics_collection_interval": 60, 
        "run_as_user": "cwagent" 
    }, 
    "metrics": { 
        "append_dimensions": { 
            "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}", 
            "ImageId": "${aws:ImageId}", 
            "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
            "InstanceType": "${aws:InstanceType}" 
        }, 
        "metrics_collected": { 
            "disk": { 
                "measurement": [ 
                    "used_percent" 
                ], 
                "metrics_collection_interval": 60, 
                "resources": [ 
                    "*" 
                ] 
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Informações adicionais

            }, 
            "mem": { 
                "measurement": [ 
                    "mem_used_percent" 
                ], 
                "metrics_collection_interval": 60 
            } 
        } 
    }
}

Exemplo de arquivo de configuração eksctl

apiVersion: eksctl.io/v1alpha5
kind: ClusterConfig
metadata: 
  name: test 
  region: us-east-2 
  version: "1.24"
managedNodeGroups: 
  - name: test 
    minSize: 2 
    maxSize: 4 
    desiredCapacity: 2 
    volumeSize: 20 
    instanceType: t3.medium 
    preBootstrapCommands: 
    - sudo yum install amazon-ssm-agent -y 
    - sudo systemctl enable amazon-ssm-agent 
    - sudo systemctl start amazon-ssm-agent 
    - sudo yum install amazon-cloudwatch-agent -y 
    - sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config 
 -m ec2 -s -c ssm:AmazonCloudwatch-linux 
    iam: 
      attachPolicyARNs: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 
        - arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy 
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

Detalhes adicionais do código

• Na última linha dapreBootstrapCommands propriedade,AmazonCloudwatch-linux está o nome do 
parâmetro criado no AWS System Manager Parameter Store. Você deve incluirAmazonCloudwatch-
linux no Parameter Store na mesma região da AWS em que criou o cluster do Amazon EKS. Você 
também pode especificar um caminho de arquivo, mas recomendamos usar o Systems Manager para 
facilitar a automação e a reutilização.

• Se você usarpreBootstrapCommands no arquivoeksctl de configuração, verá dois modelos 
de execução no AWS Management Console. O primeiro modelo de inicialização inclui os 
comandos especificados empreBootstrapCommands. O segundo modelo inclui os comandos 
especificadospreBootstrapCommands e os dados padrão do usuário do Amazon EKS. Esses dados 
são necessários para que os nós se juntem ao cluster. O grupo de Auto Scaling do grupo de nós usa 
esses dados do usuário para criar novas instâncias.

• Se você usar oiam atributo no arquivo deeksctl configuração, deverá listar as políticas padrão do 
Amazon EKS com todas as políticas adicionais exigidas em suas políticas anexadas de gerenciamento 
de identidade e acesso (IAM) da AWS. No trecho de código da etapa Criar o arquivo de configuração 
eksctl e o cluster,CloudWatchAgentServerPolicyAmazonSSMMangedInstanceCore
são adicionadas políticas adicionais para garantir que o CloudWatch agente e o agente 
SSM funcionem conforme o esperado. AsAmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
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Otimize as imagens do Docker geradas

políticasAmazonEKSWorkerNodePolicyAmazonEKS_CNI_Policy,, são políticas obrigatórias 
necessárias para que o cluster Amazon EKS funcione corretamente.

Otimize as imagens do Docker geradas pelo AWS 
App2Container

Criado por Varun Sharma (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Modernização; 
DevOps

Serviços da AWS: Amazon ECS

Resumo
O AWS App2Container é uma ferramenta de linha de comando que ajuda a transformar aplicativos 
existentes executados no local ou em máquinas virtuais em contêineres, sem precisar de alterações no 
código.

Com base no tipo de aplicativo, o App2Container adota uma abordagem conservadora para identificar 
dependências. No modo de processo, todos os arquivos que não são do sistema no servidor de aplicativos 
são incluídos na imagem do contêiner. Nesses casos, uma imagem bastante grande pode ser gerada.

Esse padrão fornece uma abordagem para otimizar as imagens de contêiner geradas pelo App2Container. 
É aplicável a todos os aplicativos Java descobertos pelo App2Container no modo de processo. O fluxo de 
trabalho definido no padrão foi projetado para ser executado no servidor de aplicativos.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um aplicativo Java em execução em um servidor de aplicativos em um servidor Linux
• App2Container instalado e configurado, com todos os pré-requisitos atendidos, no servidor Linux

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um aplicativo Java em execução em um servidor Linux

Pilha de tecnologias de destino

• Uma imagem do Docker gerada pelo App2Container

Fluxo da arquitetura de destino
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Ferramentas

1. Descubra os aplicativos que estão sendo executados no servidor de aplicativos e analise os aplicativos.
2. Coloque os aplicativos em contêineres.
3. Avalie o tamanho da imagem do Docker. Se a imagem for muito grande, prossiga para a etapa 4.
4. Use o script shell (anexado) para identificar arquivos grandes.
5. Atualize asappSpecificFiles listasappExcludedFiles e noanalysis.json arquivo.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS App2Container — AWS App2Container (A2C) é uma ferramenta da linha de comando que ajuda 
você a elevar e mudar aplicações executadas em seu datacenter on-premises ou em máquinas virtuais, 
para que eles sejam executados em contêineres gerenciados pelo Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Serviço (Amazon EKS)

Código

O scriptoptimizeImage.sh shell e umanalysis.json arquivo de exemplo estão anexados.

OoptimizeImage.sh arquivo é um script utilitário para revisar o conteúdo do arquivo gerado pelo 
App2Container,ContainerFiles.tar. A análise identifica arquivos ou subdiretórios que são grandes e 
podem ser excluídos. O script é um wrapper para o seguinte comando tar.

tar -Ptvf <path>|tr -s ' '|cut -d ' ' -f3,6| awk '$2 ~/<filetype>$/'| awk '$2 ~/
^<toplevel>/'| cut -f1-<depth> -d'/'|awk '{ if ($1>= <size>) arr[$2]+=$1 } END { for (key 
 in arr) { if(<verbose>) printf("%-50s\t%-50s\n", key, arr[key]) else printf("%s,\n", 
 key) } } '|sort -k2 -nr

No comando tar, o script usa os seguintes valores:

path O caminho paraContainerFiles.tar

filetype Tipo de arquivo a ser compatível

toplevel O diretório de nível superior a ser compatível

depth A profundidade do caminho absoluto

size O tamanho de cada arquivo

O script faz o seguinte:

1. Ele é usadotar -Ptvf para listar os arquivos sem extraí-los.
2. Ele filtra os arquivos por tipo de arquivo, começando com o diretório de nível superior.
3. Com base na profundidade, ele gera o caminho absoluto como um índice.
4. Com base no índice e nas lojas, ele fornece o tamanho total do subdiretório.
5. Ele imprime o tamanho do subdiretório.

Você também pode substituir os valores manualmente no comando tar.
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Epopeias
Descubra, analise e coloque aplicativos em contêineres

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Descubra os aplicativos Java 
locais.

Para descobrir todos os 
aplicativos executados no 
servidor de aplicativos, execute o 
comando a seguir.

sudo app2container 
 inventory 

AWS DevOps

Analise os aplicativos 
descobertos.

Para analisar cada aplicativo 
usando oapplication-id
que foi obtido no estágio de 
inventário, execute o comando a 
seguir.

sudo app2container analyze 
 --application-id <java-app-
id>

AWS DevOps

Coloque em contêineres os 
aplicativos analisados.

Para colocar um aplicativo em 
contêiner, execute o comando a 
seguir.

sudo app2container 
 containerize --application-
id <application-id>

O comando gera a imagem do 
Docker junto com um pacote tar 
no local do espaço de trabalho.

Se a imagem do Docker for muito 
grande, prossiga para a próxima 
etapa.

AWS DevOps

Identifique appExcludedFiles e appSpecificFiles extraiu o arquivo tar do 
App2Container

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique o tamanho do arquivo 
tar do Artefacts.

Identifique 
oContainerFiles.tar
arquivo em{workspace}/
{java-app-id}/Artifacts, 
ondeworkspace está o espaço 
de trabalho do App2Container 
ejava-app-id o ID do 
aplicativo. 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 0 -t / -v 

Esse é o tamanho total do 
arquivo tar após a otimização.

Liste os subdiretórios no 
diretório/e seus tamanhos.

Para identificar os tamanhos 
dos principais subdiretórios no 
diretório de/ nível superior, 
execute o comando a seguir.

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 1 -t / -s 1000000 -v
/var                         
  554144711
/usr                         
 2097300819
/tmp                         
   18579660
/root                        
   43645397
/opt                         
  222320534
/home                        
   65212518
/etc                         
   11357677                  
                    

AWS DevOps

Identifique subdiretórios grandes 
no diretório /.

Para cada subdiretório principal 
listado no comando anterior, 
identifique os tamanhos de 
seus subdiretórios. Use-d para 
aumentar a profundidade e-
t indicar o diretório de nível 
superior.

Por exemplo, use/var como 
diretório de nível superior. 
Abaixo/var, identifique todos 
os grandes subdiretórios e seus 
tamanhos.

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 2 -t /var -s 1000000 -v

Repita esse processo para cada 
subdiretório listado na etapa 
anterior (por exemplo/usr,/
tmp,/opt, e/home).

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise a pasta grande em cada 
subdiretório no diretório /.

Para cada subdiretório listado 
na etapa anterior, identifique as 
pastas necessárias para executar 
o aplicativo.

Por exemplo, usando os 
subdiretórios da etapa anterior, 
liste todos os subdiretórios no/
var diretório e seus tamanhos. 
Identifique todos os subdiretórios 
necessários ao aplicativo.

/var/tmp                     
    237285851
/var/lib                     
     24489984
/var/cache                   
    237285851

Para excluir subdiretórios 
que não são necessários ao 
aplicativo, noanalysis.json
arquivo, adicione 
esses subdiretórios 
àappExcludedFiles seção 
abaixocontainerParameters.

Umanalysis.json arquivo de 
exemplo está anexado.

AWS DevOps

Identifique os arquivos 
necessários na lista 
AppExcludes.

Para cada subdiretório 
adicionado à lista AppExcludes, 
identifique todos os arquivos 
nesse subdiretório que sejam 
exigidos pelo aplicativo. 
No arquivo analysis.json, 
adicione os arquivos ou 
subdiretórios específicos 
naappSpecificFiles seção 
abaixocontainerParameters. 

Por exemplo, se o/usr/lib
diretório for adicionado à lista 
de exclusões, mas/usr/lib/
jvm for necessário para o 
aplicativo, adicione/usr/lib/
jvm àappSpecificFiles
seção.

AWS DevOps
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Extraia e coloque o aplicativo em contêineres novamente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Coloque em contêineres o 
aplicativo analisado.

Para colocar o aplicativo em 
contêineres, execute o comando 
a seguir.

sudo app2container 
 containerize --application-
id <application-id>

O comando gera a imagem do 
Docker junto com um pacote tar 
no local do espaço de trabalho.

AWS DevOps

Identifique o tamanho do arquivo 
tar do Artefacts.

Identifique 
oContainerFiles.tar
arquivo em{workspace}/
{java-app-id}/Artifacts, 
onde workspace está o espaço 
de trabalho do App2Container 
e java-app-id o ID do 
aplicativo. 

./optimizeImage.sh -p /
{workspace}/{java-app-id}/
Artifacts/ContainerFiles.tar 
 -d 0 -t / -v 

Esse é o tamanho total do 
arquivo tar após a otimização. 

AWS DevOps

Execute a imagem do Docker. Para verificar se a imagem 
começa sem erros, execute a 
imagem do Docker localmente 
usando os seguintes comandos.

Para identificar o imageId do 
contêiner, usedocker images 
|grep java-app-id.

Para executar o contêiner, 
usedocker run -d <image 
id>.

AWS DevOps

Recursos relacionados
• O que é o App2Container?
• AWS App2Container — uma nova ferramenta de conteinerização para aplicativos Java e .NET

(postagem no blog)
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Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Coloque os Kubernetes Pods no Amazon EKS 
usando afinidade, contaminações e tolerâncias de 
nós

Criado por Hitesh Parikh (AWS) e Raghu Bhamidimarri (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: contêineres e 
microsserviços

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: Amazon EKS

Resumo
Esse padrão demonstra o uso da afinidade de nós, contaminações de nós e tolerâncias de pods do 
Kubernetes para programar intencionalmente pods de aplicativos em nós de trabalho específicos em um 
cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) na nuvem da Amazon Web Services (AWS).

Uma contaminação é uma propriedade do nó que permite que os nós rejeitem um conjunto de pods. Uma
tolerância é uma propriedade de pod que permite que o programador do Kubernetes agende pods em nós 
com contaminações correspondentes.

No entanto, as tolerâncias por si só não podem impedir que um programador coloque um pod em um nó 
de trabalho que não tenha nenhuma contaminação. Por exemplo, um pod de computação intensiva com 
uma tolerância pode ser programado involuntariamente em um nó não contaminado de uso geral. Nesse 
cenário, a propriedade de afinidade do nó de um pod instrui o programador a colocar o pod em um nó que 
atenda aos critérios de seleção de nó especificados na afinidade do nó.

Juntas, contaminações e afinidade de nós instruem o programador a programar pods de forma consistente 
nos nós com contaminações correspondentes e nos rótulos de nós que correspondam aos critérios de 
seleção de nós de afinidade de nós especificados no Pod.

Esse padrão fornece um exemplo de arquivo de manifesto de implantação do Kubernetes e as etapas para 
criar um cluster EKS, implantar um aplicativo e validar o posicionamento do pod.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS com credenciais configuradas para criar recursos em sua conta da AWS
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• eksctl
• kubectl
• Docker instalado (para o sistema operacional que está sendo usado) e o mecanismo iniciado (para obter 

informações sobre os requisitos de licenciamento do Docker, consulte o site do Docker)
• Java versão 11 ou posterior
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• Um microsserviço Java executado em seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) favorito; por 
exemplo, AWS Cloud9, IntelliJ IDEA Community Edition ou Eclipse (se você não tiver um microsserviço 
Java, consulte Implantar um exemplo de microsserviço Java no padrão Amazon EKS e Microservices 
with Spring para obter ajuda na criação do microsserviço)

Limitações

• Esse padrão não fornece o código Java e pressupõe que você já esteja familiarizado com o Java. Para 
criar um microsserviço Java básico, consulte Implantar um exemplo de microsserviço Java no Amazon 
EKS.

• As etapas deste artigo criam recursos da AWS que podem gerar custos. Certifique-se de limpar os 
recursos da AWS depois de concluir as etapas para implementar e validar o padrão.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EKS
• Java
• Docker
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

Arquitetura alvo

O diagrama da arquitetura da solução mostra o Amazon EKS com dois pods (implantação 1 e implantação 
2) e dois grupos de nós (ng1 e ng2) com dois nós cada. Os pods e os nós têm as seguintes propriedades.

  Implantação: 1 pod Implantação: 2 Pod Grupo de nós 1 
(ng1)

Grupo de nós 2 
(ng2)

Tolerância chave: 
classified_workload, 
valor: verdadeiro, 
efeito: NoSchedule

chave: 
machine_learning_workload, 
valor: verdadeiro, 
efeito: NoSchedule

Nenhum    

Afinidade do nodo chave: 
alpha.eksctl.io/
nodegroup-name = 
ng1;

Nenhum NodeGroups.name 
= ng1

 

Mancha     chave: 
classified_workload, 
valor: verdadeiro, 
efeito: NoSchedule

chave: 
machine_learning_workload, 
valor: verdadeiro, 
efeito: NoSchedule

Nenhum
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1. O pod Deployment 1 tem tolerações e afinidade de nós definidas, o que instrui o programador 
Kubernetes a colocar os pods de implantação nos nós do grupo de nós 1 (ng1).

2. O grupo de nós 2 (ng2) não tem um rótulo de nó que corresponda à expressão do seletor de nó de 
afinidade de nó para a Implantação 1, portanto, os pods não serão programados nos nós ng2.

3. O Deployment 2 Pod não tem nenhuma tolerância ou afinidade de nó definida no manifesto de 
implantação. O agendador rejeitará o agendamento de Pods de Implantação de 2 no grupo de nós 1 
devido às manchas nos nós.

4. Em vez disso, os Pods de Implantação 2 serão colocados no grupo de nós 2, porque os nós não têm 
nenhuma contaminação.

Esse padrão demonstra que, usando contaminações e tolerâncias, combinadas com a afinidade de nós, 
você pode controlar o posicionamento de pods em conjuntos específicos de nós de trabalho.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de registro de imagem de 
contêiner que é seguro, escalável e confiável.

• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o Kubernetes na AWS, 
eliminando a necessidade de instalar e manter seus próprios nós ou painel de controle do Kubernetes.

• eksctl é equivalente ao kubectl na AWS e ajuda na criação do EKS.

Outras ferramentas

• O Docker é um conjunto de produtos de plataforma como serviço (PaaS) que usam a virtualização no 
nível do sistema operacional para fornecer software em contêineres.

• kubectl é uma interface de linha de comando que ajuda você a executar comandos em clusters 
Kubernetes.

Epopéias
Crie o cluster EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo cluster.yaml. Crie um arquivo 
chamadocluster.yaml com o 
código a seguir.

apiVersion: eksctl.io/
v1alpha5
kind: ClusterConfig

metadata: 
  name: eks-taint-demo 
  region: us-west-1

Proprietário do aplicativo, AWS 
DevOps, administrador de 
nuvem, DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
# Unmanaged nodegroups with 
 and without taints.
nodeGroups: 
  - name: ng1 
    instanceType: m5.xlarge 
    minSize: 2 
    maxSize: 3 
    taints: 
      - key: 
 classified_workload 
        value: "true" 
        effect: NoSchedule 
      - key: 
 machine_learning_workload 
        value: "true" 
        effect: NoSchedule 

  - name: ng2 
    instanceType: m5.xlarge 
    minSize: 2 
    maxSize: 3

Crie o cluster usando eksctl. Execute ocluster.yaml
arquivo para criar o cluster EKS. 
A criação do cluster pode levar 
alguns minutos.

eksctl create cluster -f 
 cluster.yaml

AWS DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, desenvolvedor 
de aplicativos

Crie uma imagem e faça o upload para o Amazon ECR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um repositório privado do 
Amazon ECR.

Para criar um repositório Amazon 
ECR, consulte Criação de um 
repositório privado. Anote o URI 
do repositório.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie o Dockerfile. Se você já tem um imagem de 
contêiner do Docker que você 
deseja usar para testar o padrão, 
ignore esta etapa.

Para criar um Dockerfile, 
use o seguinte trecho como 
referência. Se você encontrar 
erros, consulte a seção Solução 
de problemas (p. 366).

FROM adoptopenjdk/
openjdk11:jdk-11.0.14.1_1-
alpine

RUN apk add maven
WORKDIR /code

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

# Prepare by downloading 
 dependencies
ADD pom.xml /code/pom.xml
RUN ["mvn", 
 "dependency:resolve"]
RUN ["mvn", "verify"]

# Adding source, compile and 
 package into a fat jar
ADD src /code/src
RUN ["mvn", "package"]

EXPOSE 4567
CMD ["java", "-jar", 
 "target/eksExample-jar-
with-dependencies.jar"]

Crie o pom.xml e os arquivos 
de origem, e construa e envie a 
imagem do Docker.

Para criar opom.xml arquivo 
e o arquivo de origem Java, 
consulte Implantar um exemplo 
de microsserviço Java no padrão 
Amazon EKS.

Use as instruções desse padrão 
para criar e enviar a imagem do 
Docker.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro, desenvolvedor de 
aplicativos

Implemente no Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo deployment.yaml. Para criar odeployment.yaml
arquivo, use o código 
na seção Informações 
adicionais (p. 367).

No código, a chave para 
afinidade de nós é qualquer 
rótulo que você cria ao criar 
grupos de nós. Esse padrão 
usa o rótulo padrão criado pelo 
eksctl. Para obter informações 
sobre a personalização de 
rótulos, consulte Atribuição de 
pods a nós na documentação do 
Kubernetes.

O valor da chave de afinidade 
do nó é o nome do grupo 
de nós que foi criado 
porcluster.yaml.

Para obter a chave e o valor 
da contaminação, execute o 
comando a seguir.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

kubectl get nodes -o json | 
 jq '.items[].spec.taints'

A imagem é o URI do repositório 
Amazon ECR que você criou em 
uma etapa anterior.

Implante o arquivo. Para implantar no Amazon EKS, 
execute o comando a seguir.

kubectl apply -f 
 deployment.yaml

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a implantação. 1. Para verificar se os pods 
estão PRONTOS, execute o 
comando a seguir.

kubectl get pods -o wide

Se o POD estiver pronto, 
a saída será semelhante à 
seguinte, com oSTATUS as em 
execução.

NAME        READY    
 STATUS    RESTARTS   
 AGE   IP  NODE  NOMINATED 
 NODE   READINESS GATES
<pod_name>   1/1     
 Running   0          
 12d   192.168.18.50   
 ip-192-168-20-110.us-
west-1.compute.internal   
 <none>           <none>

Anote o nome do Pod e o 
nome do nó. Você pode 
ignorar a próxima etapa.

2. (Opcional) Para obter detalhes 
adicionais sobre o Pod e 
verificar as tolerações do Pod, 
execute o comando a seguir.

kubectl describe pod 
 <pod_name>

Um exemplo da saída está 
na seção Informações 
adicionais (p. 367).

3. Para confirmar que o 
posicionamento do pod no 
nó está correto, execute o 
comando a seguir.

kubectl describe node 
 <node name> | grep -A 1 
 "Taints"

Confirme se a contaminação 
no nó corresponde à 
tolerância e se a etiqueta 
no nó corresponde à 
afinidade do nó definida 
emdeployment.yaml.

O Pod com tolerâncias e 
afinidade de nós deve ser 

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
colocado em um nó com as 
manchas correspondentes 
e as etiquetas de afinidade 
do nó. O comando anterior 
fornece as manchas no nó. 
Veja a seguir um exemplo de 
saída.

kubectl describe node 
 ip-192-168-29-181.us-
west-1.compute.internal | 
 grep -A 1 "Taints"
Taints:             
 classifled_workload=true:NoSchedule 
                    
 machine_learning_workload=true:NoSchedule

Além disso, execute o 
comando a seguir para 
verificar se o nó no qual o Pod 
está colocado tem um rótulo 
correspondente ao rótulo do 
nó de afinidade do nó.

kubectl get node <node 
 name> --show-labels

4. Para verificar se o aplicativo 
está fazendo o que deveria 
fazer, verifique os registros do 
Pod executando o comando a 
seguir.

kubectl logs -f <name-of-
the-pod>
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um segundo arquivo.yaml 
de implantação sem tolerância e 
afinidade de nós.

Essa etapa adicional é 
validar que, quando nenhuma 
afinidade ou tolerância de nó 
é especificada no arquivo de 
manifesto de implantação, o pod 
resultante não é programado 
em um nó com contaminações. 
(Deve ser programado em um 
nó que não tenha nenhuma 
contaminação). Use o código 
a seguir para criar um novo 
arquivo de implantação 
chamadodeploy_no_taint.yaml.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: microservice-
deployment-non-tainted
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app.kubernetes.io/
name: java-microservice-no-
taint 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app.kubernetes.io/
name: java-microservice-no-
taint 
    spec: 
      containers: 
        - name: java-
microservice-container-2 
          image: 
 <account_number>.dkr.ecr<region>.amazonaws.com/
<repository_name>:latest 
          ports: 
            - containerPort: 
 4567

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o segundo arquivo.yaml 
de implantação e valide o 
posicionamento do pod

1. Execute o comando a seguir 
da .

kubectl apply -f 
 deploy_no_taint.yaml

2. Depois que a implantação for 
bem-sucedida, execute os 
mesmos comandos que você 
executou anteriormente para 
verificar o posicionamento do 
pod em um grupo de nós sem 
contaminação.

kubectl describe node 
 <node_name> | grep 
 "Taints"

A saída deve ser a seguinte:

Taints: <none>

Isso completa o teste.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe os recursos. Para evitar incorrer em 
cobranças da AWS por recursos 
que permanecem em execução, 
use o comando a seguir.

eksctl delete cluster --name 
 <Name of the cluster> --
region <region-code>

AWS DevOps, desenvolvedor de 
aplicativos

Solução de problemas

Problema Solução

Alguns desses comandos podem não ser 
executados se seu sistema usar a arquitetura 
arm64 (especialmente se você estiver executando 
isso em um Mac M1). A linha a seguir pode falhar.

FROM adoptopenjdk/
openjdk11:jdk-11.0.14.1_1-alpine

Se você tiver erros ao executar o Dockerfile, 
substitua aFROM linha pela linha a seguir.

FROM bellsoft/liberica-openjdk-alpine-
musl:17
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Implemente um exemplo de microsserviço Java no Amazon EKS
• Crie um repositório privado do Amazon ECR
• Atribuindo pods a nós (documentação do Kubernetes)
• Impurezas e tolerações (documentação do Kubernetes)
• Amazon EKS
• Amazon ECR
• CLI DA AWS
• Docker
• IntelliJ IDEA CE
• Eclipse

Informações adicionais
implantação.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: microservice-deployment
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app.kubernetes.io/name: java-microservice 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app.kubernetes.io/name: java-microservice 
    spec: 
      affinity: 
        nodeAffinity: 
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: 
            nodeSelectorTerms: 
              - matchExpressions: 
                  - key: alpha.eksctl.io/nodegroup-name 
                    operator: In 
                    values: 
                      - <node-group-name-from-cluster.yaml> 
      tolerations: #only this pod has toleration and is viable to go to ng with taint 
        - key: "<Taint key>" #classified_workload in our case 
          operator: Equal 
          value: "<Taint value>" #true  
          effect: "NoSchedule"  
        - key: "<Taint key>" #machine_learning_workload in our case 
          operator: Equal 
          value: "<Taint value>" #true 
          effect: "NoSchedule" 
      containers: 
        - name: java-microservice-container 
          image: <account_number>.dkr.ecr<region>.amazonaws.com/<repository_name>:latest 
          ports: 
            - containerPort: 4567

descreva a saída de exemplo do pod
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Replique imagens filtradas de contêineres do 
Amazon ECR em todas as contas ou regiões

Name:         microservice-deployment-in-tainted-nodes-5684cc495b-vpcfx
Namespace:    default
Priority:     0
Node:         ip-192-168-29-181.us-west-1.compute.internal/192.168.29.181
Start Time:   Wed, 14 Sep 2022 11:06:47 -0400
Labels:       app.kubernetes.io/name=java-microservice-taint 
              pod-template-hash=5684cc495b
Annotations:  kubernetes.io/psp: eks.privileged
Status:       Running
IP:           192.168.13.44
IPs: 
  IP:           192.168.13.44
Controlled By:  ReplicaSet/microservice-deployment-in-tainted-nodes-5684cc495b
Containers: 
  java-microservice-container-1: 
    Container ID:   
 docker://5c158df8cc160de8f57f62f3ee16b12725a87510a809d90a1fb9e5d873c320a4 
    Image:          934188034500.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/java-eks-apg 
    Image ID:       docker-pullable://934188034500.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/java-
eks-apg@sha256:d223924aca8315aab20d54eddf3443929eba511b6433017474d01b63a4114835 
    Port:           4567/TCP 
    Host Port:      0/TCP 
    State:          Running 
      Started:      Wed, 14 Sep 2022 11:07:02 -0400 
    Ready:          True 
    Restart Count:  0 
    Environment:    <none> 
    Mounts: 
      /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-ddvvw (ro)
Conditions: 
  Type              Status 
  Initialized       True  
  Ready             True  
  ContainersReady   True  
  PodScheduled      True  
Volumes: 
  kube-api-access-ddvvw: 
    Type:                    Projected (a volume that contains injected data from multiple 
 sources) 
    TokenExpirationSeconds:  3607 
    ConfigMapName:           kube-root-ca.crt 
    ConfigMapOptional:       <nil> 
    DownwardAPI:             true
QoS Class:                   BestEffort
Node-Selectors:              <none>
Tolerations:                 classifled_workload=true:NoSchedule 
                             machine_learning_workload=true:NoSchedule 
                             node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s 
                             node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s
Events:                      <none>

Replique imagens filtradas de contêineres do 
Amazon ECR em todas as contas ou regiões

Criado por Abdal Garuba (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; DevOps

Serviços da AWS: AWS EC2 
Container Registry CloudWatch; 
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Resumo

Amazon; AWS CodeBuild; 
AWS Identity and Access 
Management; AWS CLI

Resumo
O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) pode replicar todas as imagens de contêiner em um 
repositório de imagens nas regiões e contas da AWS da Amazon Web Services (AWS) de forma nativa, 
usando os recursos de replicação entre regiões e entre contas. (Para obter mais informações, consulte a 
postagem no blog da AWS. A replicação entre regiões no Amazon ECR.) No entanto, não há como filtrar 
as imagens que são copiadas entre regiões ou contas da AWS com base em nenhum critério. 

Esse padrão descreve como replicar imagens de contêiner que são armazenadas no Amazon ECR em 
todas as contas e regiões da AWS, com base nos padrões de tags de imagem. O padrão usa o Amazon 
CloudWatch Events para ouvir eventos push de imagens que têm uma tag personalizada predefinida. Um 
evento push inicia um CodeBuild projeto da AWS e passa os detalhes da imagem para ele. O CodeBuild 
projeto copia as imagens do registro ECR da Amazon de origem para o registro de destino com base nos 
detalhes fornecidos.

Esse padrão copia imagens que têm tags específicas em todas as contas. Por exemplo, você pode usar 
esse padrão para copiar somente imagens seguras e prontas para produção para a conta de produção da 
AWS. Na conta de desenvolvimento, depois que as imagens forem exaustivamente testadas, você pode 
adicionar uma tag predefinida às imagens seguras e usar as etapas desse padrão para copiar as imagens 
marcadas para a conta de produção.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS para registros ECR da Amazon de origem e destino
• Permissões administrativas para as ferramentas usadas nesse padrão
• Docker instalado em sua máquina local para teste
• Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS), para autenticação no Amazon ECR

Limitações

• Esse padrão observa os eventos push do registro de origem em apenas uma região da AWS. Você pode 
implantar esse padrão em outras regiões para monitorar os registros nessas regiões.

• Nesse padrão, uma regra do Amazon CloudWatch Events escuta um único padrão de tag de imagem. 
Se quiser verificar vários padrões, você pode adicionar eventos para ouvir padrões adicionais de tags de 
imagem.

Arquitetura
Arquitetura alvo

Automação e escala

Esse padrão pode ser automatizado com um script de infraestrutura como código (IaC) e implantado em 
grande escala. Para usar CloudFormation modelos da AWS para implantar esse padrão, baixe o anexo e 
siga as instruções na seção Informações adicionais (p. 379).
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Ferramentas

Você pode apontar vários CloudWatch eventos da Amazon Events (com diferentes padrões de eventos 
personalizados) para o mesmo CodeBuild projeto da AWS para replicar vários padrões de tag de imagem, 
mas precisará atualizar a validação secundária nobuildspec.yaml arquivo (que está incluída no anexo e 
na seção Ferramentas (p. 370)) da seguinte forma para dar suporte a vários padrões.

...
if [[ ${IMAGE_TAG} != release-* ]]; then
...

Ferramentas
Serviços da Amazon

• IAM - O AWS Identity and Access Management (IAM) permite que você gerencie o acesso aos serviços 
e recursos da AWS com segurança. Nesse padrão, você precisaria criar a função IAM entre contas que 
a AWS CodeBuild assumirá ao enviar imagens de contêiner para o registro de destino.

• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro de contêineres 
totalmente gerenciado que facilita o armazenamento, o gerenciamento, o compartilhamento e a 
implantação de imagens e artefatos de contêiner em qualquer lugar. As ações de envio de imagens 
para o registro de origem enviam detalhes do evento do sistema para o barramento de eventos que é 
coletado pela Amazon CloudWatch Events.

• AWS CodeBuild — CodeBuild A AWS é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que 
fornece poder computacional para realizar trabalhos como compilar código-fonte, executar testes e 
produzir artefatos prontos para serem implantados. Esse padrão usa CodeBuild a AWS para executar a 
ação de cópia do registro Amazon ECR de origem para o registro de destino.

• CloudWatch Eventos — O Amazon CloudWatch Events oferece um streaming de eventos do sistema 
que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. Esse padrão usa regras para combinar as ações 
push do Amazon ECR com um padrão específico de tag de imagem.

Ferramentas

• Docker CLI — O Docker é uma ferramenta que facilita a criação e o gerenciamento de contêineres. Os 
contêineres agrupam um aplicativo e todas as suas dependências em uma unidade ou pacote que pode 
ser facilmente implantado em qualquer plataforma que suporte o tempo de execução do contêiner.

Código

É possível implementar esse padrão de duas maneiras:

• Configuração automatizada: implante os dois CloudFormation modelos da AWS fornecidos no anexo. 
Para obter instruções, consulte a seção Informações adicionais (p. 379).

• Configuração manual: siga as etapas na seção Epics (p. 371). 

Exemplo de buildspec.yaml

Se você estiver usando os CloudFormation modelos fornecidos com esse padrão, obuildspec.yaml
arquivo será incluído nos CodeBuild recursos.

  version: 0.2 
  env: 
    shell: bash 
  phases: 
    install: 
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      commands: 
        - export CURRENT_ACCOUNT=$(echo ${CODEBUILD_BUILD_ARN} | cut -d':' -f5) 
        - export CURRENT_ECR_REGISTRY=${CURRENT_ACCOUNT}.dkr.ecr.
${AWS_REGION}.amazonaws.com 
        - export DESTINATION_ECR_REGISTRY=${DESTINATION_ACCOUNT}.dkr.ecr.
${DESTINATION_REGION}.amazonaws.com 
    pre_build: 
      on-failure: ABORT 
      commands: 
        - echo "Validating Image Tag ${IMAGE_TAG}" 
        - | 
          if [[ ${IMAGE_TAG} != release-* ]]; then 
            aws codebuild stop-build --id ${CODEBUILD_BUILD_ID} 
            sleep 60 
            exit 1 
          fi 
        - aws ecr get-login-password --region ${AWS_REGION} | docker login -u AWS --
password-stdin ${CURRENT_ECR_REGISTRY} 
        - docker pull ${CURRENT_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG} 
    build: 
      commands: 
        - echo "Assume cross-account role" 
        - CREDENTIALS=$(aws sts assume-role --role-arn ${CROSS_ACCOUNT_ROLE_ARN} --role-
session-name Rolesession) 
        - export AWS_DEFAULT_REGION=${DESTINATON_REGION} 
        - export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo ${CREDENTIALS} | jq -r 
 '.Credentials.AccessKeyId') 
        - export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo ${CREDENTIALS} | jq -r 
 '.Credentials.SecretAccessKey') 
        - export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo ${CREDENTIALS} | jq -r 
 '.Credentials.SessionToken') 
        - echo "Logging into cross-account registry" 
        - aws ecr get-login-password --region ${DESTINATION_REGION} | docker login -u AWS 
 --password-stdin ${DESTINATION_ECR_REGISTRY} 
        - echo "Check if Destination Repository exists, else create" 
        - | 
          aws ecr describe-repositories --repository-names ${REPO_NAME} --region 
 ${DESTINATION_REGION} \ 
          || aws ecr create-repository --repository-name ${REPO_NAME} --region 
 ${DESTINATION_REGION} 
        - echo "retag image and push to destination" 
        - docker tag ${CURRENT_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG} 
 ${DESTINATION_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG} 
        - docker push ${DESTINATION_ECR_REGISTRY}/${REPO_NAME}:${IMAGE_TAG}

Epopéias
Criar funções do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função de CloudWatch 
eventos.

Na conta de origem da AWS, 
crie uma função do IAM para 
a Amazon CloudWatch Events 
assumir. A função deve ter 
permissões para iniciar um 
CodeBuild projeto da AWS.

Para criar a função usando a 
AWS CLI, siga as instruções na 
documentação do IAM.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Exemplo de política de confiança 
(trustpolicy.json): 

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"Service": 
 "events.amazonaws.com"}, 
    "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
  }
}

Exemplo de política 
de permissão 
(permissionpolicy.json):

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": 
 "codebuild:StartBuild", 
    "Resource": "<CodeBuild 
 Project ARN>" 
  }
}
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma CodeBuild função. Crie uma função do IAM para 
CodeBuild a AWS assumir, 
seguindo as instruções na 
documentação do IAM. A 
função deve ter as seguintes 
permissões:

• Permissão para assumir a 
função de conta cruzada de 
destino

• Permissão para criar grupos 
de registros e fluxos de log e 
colocar eventos de log

• Permissões somente de leitura 
para todos os repositórios do 
Amazon ECR, adicionando a 
políticaContainerRegistryReadOnly 
gerenciada do AmazonEC2 à 
função

• Permissão para parar 
CodeBuild

Exemplo de política de confiança 
(trustpolicy.json):

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": 
 "codebuild.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Exemplo de política 
de permissão 
(permissionpolicy.json):

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                
 "codebuild:StartBuild", 
                
 "codebuild:StopBuild", 
                
 "codebuild:Get*", 

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
               
 "codebuild:List*", 
                
 "codebuild:BatchGet*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": 
 "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                
 "logs:CreateLogGroup", 
                
 "logs:CreateLogStream", 
                
 "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": 
 "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "<ARN of destination 
 role>", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Sid": 
 "AssumeCrossAccountArn" 
        } 
    ]
}

Anexe a política 
gerenciadaAmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
ao comando CLI da seguinte 
forma:

~$ aws iam attach-role-
policy \
--policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 
 \
--role-name <name of 
 CodeBuild Role>
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função de conta 
cruzada.

Na conta da AWS de destino, 
crie uma função do IAM para 
a CodeBuild função da AWS 
a ser assumida pela conta de 
origem. A função entre contas 
deve permitir que imagens 
de contêiner criem um novo 
repositório e façam upload de 
imagens de contêiner para o 
Amazon ECR.

Para criar a função do IAM 
usando a CLI da AWS, siga as
instruções na documentação do 
IAM. 

Para permitir o CodeBuild 
projeto da AWS a partir da etapa 
anterior, use a seguinte política 
de confiança:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "<ARN of 
 source codebuild role>" 
     }, 
    "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
  }
}

Para permitir que o CodeBuild 
projeto da AWS da etapa anterior 
salve imagens no registro de 
destino, use a seguinte política 
de permissão:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                
 "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                
 "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                
 "ecr:PutImage", 
                
 "ecr:InitiateLayerUpload", 
                
 "ecr:UploadLayerPart", 
                
 "ecr:CompleteLayerUpload", 

Administrador da AWS, 
AWS DevOps, administrador 
de nuvem, arquiteto de 
nuvem, DevOps engenheiro, 
administrador de sistemas da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
               
 "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                
 "ecr:DescribeRepositories", 
                
 "ecr:GetAuthorizationToken", 
                
 "ecr:CreateRepository" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": 
 "Allow" 
        } 
    ]
}

Crie o CodeBuild projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeBuild projeto. Crie um CodeBuild projeto 
da AWS na conta de origem 
seguindo as instruções na 
CodeBuild documentação da 
AWS. O projeto deve estar na 
mesma região que o registro de 
origem. 

Configure o projeto da seguinte 
forma:

• Tipo de ambiente:LINUX 
CONTAINER

• Função de serviço:CodeBuild 
Role

• Modo privilegiado:true
• Imagem do ambiente:aws/
codebuild/standard:x.x
(use a imagem mais recente 
disponível)

• Variáveis de ambiente:
• CROSS_ACCOUNT_ROLE_ARN: 

O nome do recurso da 
Amazon (ARN) da função de 
conta cruzada

• DESTINATION_REGION: O 
nome da região entre contas

• DESTINATION_ACCOUNT: O 
número da conta de destino

• Especificações de compilação: 
use obuildspec.yaml
arquivo listado na seção
Ferramentas (p. 370).

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Criar o evento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma regra de eventos. Como o padrão usa o recurso 
de filtragem de conteúdo, você 
precisa criar o evento usando 
a Amazon EventBridge. Crie 
o evento e o destino seguindo 
as instruções na EventBridge 
documentação, com algumas 
modificações:

• Em Definir padrão, escolha
Padrão de evento e escolha
Padrão personalizado.

• Copie o seguinte código de 
amostra do padrão de eventos 
personalizados na caixa de 
texto fornecida:

{ 
  "source": ["aws.ecr"], 
  "detail-type": ["ECR 
 Image Action"], 
  "detail": { 
    "action-type": 
 ["PUSH"], 
    "result": ["SUCCESS"], 
    "image-tag": 
 [{ "prefix": "release-"}] 
  }
}

• Para destinos selecionados, 
escolha o CodeBuild projeto 
da AWS e cole o ARN do 
CodeBuild projeto da AWS que 
você criou no épico anterior.

• Em Configurar entrada, 
escolha Transformador de 
entrada.
• Na caixa de texto Caminho 

de entrada, cole:

 {"IMAGE_TAG":"$.detail.image-
tag","REPO_NAME":"$.detail.repository-
name"}

• Na caixa de texto Modelo de 
entrada, cole:

 {"environmentVariablesOverride": 
 [ {"name": "IMAGE_TAG", 
 "value":<IMAGE_TAG>},
{"name":"REPO_NAME","value":<REPO_NAME>}]}

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Escolha Usar função existente

e escolha o nome da função 
CloudWatch Eventos que você 
criou anteriormente no épico
Criar funções do IAM.

Validar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Autenticar com o Amazon ECR. Faça a autenticação nos 
registros de origem e de 
destino seguindo as etapas na
documentação do Amazon ECR.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, DevOps engenheiro, 
arquiteto de nuvem

Teste a replicação da imagem. Em sua conta de origem, envie 
uma imagem de contêiner para 
um repositório de origem do 
Amazon ECR novo ou existente 
com uma tag de imagem 
prefixada comrelease-. Para 
enviar a imagem, siga as etapas 
na documentação do Amazon 
ECR. 

Você pode monitorar o progresso 
do CodeBuild projeto no
CodeBuild console. 

Depois que o CodeBuild projeto 
for concluído com êxito, faça 
login na conta de destino da 
AWS, abra o console do Amazon 
ECR e confirme se a imagem 
existe no registro de destino do 
Amazon ECR.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
DevOps engenheiro

Teste a exclusão da imagem. Em sua conta de origem, envie 
uma imagem de contêiner para 
um repositório de origem do 
Amazon ECR novo ou existente 
com uma tag de imagem que não 
tenha o prefixo personalizado. 

Confirme se o CodeBuild projeto 
não foi iniciado e se nenhuma 
imagem de contêiner aparece no 
registro de destino.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps, administrador de 
sistemas da AWS, administrador 
de nuvem, arquiteto de nuvem, 
DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• Conceitos básicos da CodeBuild
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Informações adicionais

• Conceitos básicos da Amazon EventBridge
• Filtragem baseada em conteúdo nos padrões de EventBridge eventos da Amazon
• Delegar acesso entre contas da AWS usando funções do IAM
• Replicação de imagem privada

Informações adicionais
Para implantar automaticamente os recursos para esse padrão, siga estas etapas:

1. Faça o download do anexo e extraia os dois CloudFormation modelos:part-1-copy-tagged-
images.yamlpart-2-destination-account-role.yaml e.

2. Faça login no  CloudFormation console da AWS e implementepart-1-copy-tagged-images.yaml
na mesma conta e região da AWS dos registros de ECR da Amazon de origem. Atualize os parâmetros 
conforme necessário. O modelo implanta os seguintes recursos:
• Papel do Amazon CloudWatch Events IAM
• Função CodeBuild do IAM do projeto AWS
• CodeBuild Projeto AWS
• Regra de CloudWatch eventos da AWS

3. Anote o valor deSourceRoleName na guia Saídas. Você precisará desse valor na próxima etapa.
4. Implante o segundo CloudFormation modelo,part-2-destination-account-role.yaml, na 

conta da AWS para a qual você deseja copiar as imagens do contêiner do Amazon ECR. Atualize os 
parâmetros conforme necessário. Para oSourceRoleName parâmetro, especifique o valor da etapa 3. 
Esse modelo implanta a função IAM entre contas.

5. Valide a replicação e exclusão da imagem, conforme descrito na última etapa da seção Epics (p. 371).

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Alterne as credenciais do banco de dados sem 
reiniciar os contêineres

Criado por Josh Joy (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; Bancos de 
dados DevOps; Infraestrutura; 
Segurança, identidade, 
conformidade; Gestão e 
governança

Serviços da AWS: Amazon ECS; 
Amazon Aurora; AWS Fargate; 
AWS Secrets Manager; Amazon 
VPC

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), você pode usar o AWS Secrets Manager para alternar, 
gerenciar e recuperar credenciais de banco de dados durante seu ciclo de vida. Usuários e aplicativos 
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Pré-requisitos e limitações

recuperam segredos com uma chamada para a API Secrets Manager, eliminando a necessidade de 
codificar informações confidenciais em texto sem formatação.

Se você estiver usando contêineres para cargas de trabalho de microsserviços, poderá armazenar 
credenciais com segurança no AWS Secrets Manager. Para separar a configuração do código, essas 
credenciais geralmente são injetadas no contêiner. No entanto, é importante alternar suas credenciais 
de forma periódica e automática. Também é importante apoiar a capacidade de atualizar as credenciais 
após a revogação. Ao mesmo tempo, os aplicativos exigem a capacidade de alternar as credenciais e, ao 
mesmo tempo, reduzir qualquer impacto potencial na disponibilidade.

Esse padrão descreve como alternar seus segredos que estão protegidos com o AWS Secrets Manager 
em seus contêineres sem exigir que seus contêineres sejam reiniciados. Além disso, esse padrão reduz 
o número de pesquisas de credenciais no Secrets Manager usando o componente de cache do lado do 
cliente do Secrets Manager. Quando você usa o componente de cache do lado do cliente para atualizar as 
credenciais no aplicativo, o contêiner não precisa ser reiniciado para buscar uma credencial girada.

Essa abordagem funciona para o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e o Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS).

Dois cenários são abordados. No cenário de usuário único, a credencial do banco de dados é atualizada 
na rotação secreta ao detectar a credencial expirada. O cache de credenciais é instruído a atualizar o 
segredo e, em seguida, o aplicativo restabelece a conexão com o banco de dados. O componente de 
cache do lado do cliente armazena em cache a credencial no aplicativo e ajuda a evitar o contato com 
o Secrets Manager para cada pesquisa de credencial. A credencial é girada dentro do aplicativo sem a 
necessidade de forçar a atualização da credencial reiniciando o contêiner.

O segundo cenário alterna o segredo alternando entre dois usuários. Ter dois usuários ativos reduz o 
potencial de tempo de inatividade, porque as credenciais de um usuário estão sempre ativas. A rotação 
de credenciais para dois usuários é útil quando você tem uma grande implantação com clusters nos quais 
pode haver um pequeno atraso na propagação das atualizações de credenciais.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um aplicativo executado em um contêiner no Amazon EKS ou no Amazon ECS.
• Credenciais armazenadas no Secrets Manager, com rotação ativada.
• Um segundo conjunto de credenciais armazenadas no Secrets Manager, se estiver implantando a 

solução para dois usuários. Exemplos de código podem ser encontrados no GitHub repo aws-secrets-
manager-rotation-lambdas.

• Um banco de dados Amazon Aurora.

Limitações

• Este exemplo é direcionado para aplicativos Python. Para aplicativos Java, você pode usar o
componente de cache do lado do cliente Java ou a biblioteca de cache do lado do cliente JDBC para o 
Secrets Manager.

Arquitetura
Arquitetura alvo

Cenário 1 — Rotação de uma credencial para um único usuário
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Ferramentas

No primeiro cenário, uma única credencial de banco de dados é alternada periodicamente pelo Secrets 
Manager. O contêiner do aplicativo é executado no Fargate. Quando a primeira conexão com o banco 
de dados é estabelecida, o contêiner do aplicativo busca a credencial do banco de dados do Aurora. 
Em seguida, o componente de cache do Secrets Manager armazena em cache a credencial para o 
estabelecimento future da conexão. Quando o período de rotação termina, a credencial expira e o banco 
de dados retorna um erro de autenticação. Em seguida, o aplicativo busca a credencial girada, invalida o 
cache e atualiza o cache de credenciais por meio do componente de cache do lado do cliente do Secrets 
Manager.

Nesse cenário, pode haver uma interrupção mínima enquanto a credencial está sendo girada e as 
conexões obsoletas estão usando a credencial desatualizada. Essa preocupação pode ser resolvida 
usando o cenário de dois usuários.

Cenário 2 — Rotação de credenciais para dois usuários

No segundo cenário, duas credenciais de usuário do banco de dados (Alice e Bob) são alteradas 
periodicamente pelo Secrets Manager. O contêiner do aplicativo é executado em um cluster Fargate. 
Quando a primeira conexão com o banco de dados é estabelecida, o contêiner do aplicativo busca a 
credencial do banco de dados Aurora para o primeiro usuário (Alice). Em seguida, o componente de cache 
do Secrets Manager armazena em cache a credencial para o estabelecimento future da conexão.

Embora haja dois usuários e credenciais, uma única credencial ativa é gerenciada pelo Secrets Manager. 
Nesse caso, o componente de cache expira periodicamente e busca a credencial mais recente. Se o 
período de rotação do Secrets Manager for maior que o tempo limite do cache, o componente de cache 
pegará a credencial girada para o segundo usuário (Bob). Por exemplo, se a expiração do cache for 
medida em minutos e o período de rotação for medido em dias, o componente de cache buscará a nova 
credencial como parte de sua atualização periódica do cache. Dessa forma, o tempo de inatividade é 
minimizado porque a credencial de cada usuário está ativa para uma rotação do Secrets Manager.

Automação e escala

Você pode usar CloudFormation a AWS para implantar esse padrão usando a infraestrutura como código. 
Isso cria e cria o contêiner do aplicativo, cria a tarefa Fargate, implanta o contêiner no Fargate e configura 
e configura o Secrets Manager com o Aurora. Para obter instruções de step-by-step implantação, consulte 
o arquivo readme.

Ferramentas
Ferramentas

• O AWS Secrets Manager permite a substituição de credenciais codificadas, inclusive senhas, por uma 
chamada de API ao Secrets Manager para recuperar o segredo. Como o Secrets Manager pode alternar 
automaticamente o segredo de acordo com um cronograma, você pode substituir segredos de longo 
prazo por segredos de curto prazo, reduzindo o risco de comprometimento.

• O Docker ajuda os desenvolvedores a empacotar, enviar e executar qualquer aplicativo como um 
contêiner leve, portátil e autossuficiente.

Código

Exemplo de código Python

Esse padrão usa o componente de cache do lado do cliente Python para o Secrets Manager para 
recuperar as credenciais de autenticação ao estabelecer a conexão com o banco de dados. O componente 
de cache do lado do cliente ajuda a evitar entrar em contato com o Secrets Manager todas as vezes.
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Epopéias

Agora, quando o período de rotação terminar, a credencial armazenada em cache expirará e a conexão 
com o banco de dados resultará em um erro de autenticação. Para o MySQL, o código de erro de 
autenticação é 1045. Este exemplo usa o Amazon Aurora para MySQL, embora você possa usar outro 
mecanismo, como o PostgreSQL. Após o erro de autenticação, o código de tratamento de exceções da 
conexão do banco de dados detecta o erro. Em seguida, ele informa o componente de cache do lado do 
cliente do Secrets Manager para atualizar o segredo e, em seguida, reautenticar e restabelecer a conexão 
com o banco de dados. Se você estiver usando o PostgreSQL ou outro mecanismo, deverá procurar o 
código de erro de autenticação correspondente.

O aplicativo de contêiner agora pode atualizar a senha do banco de dados com a senha girada sem 
reiniciar o contêiner.

Coloque o código a seguir no código do seu aplicativo que manipula as conexões do banco de dados. 
Este exemplo usa o Django e subclassifica o back-end do banco de dados com um invólucro de banco de 
dados para conexões. Se você estiver usando uma linguagem de programação ou biblioteca de conexão 
de banco de dados diferente, consulte sua biblioteca de conexões de banco de dados para analisar como 
subclassificar a recuperação da conexão de banco de dados.

    def get_new_connection(self, conn_params): 
        try: 
            logger.info("get connection") 
            databasecredentials.get_conn_params_from_secrets_manager(conn_params) 
            conn =super(DatabaseWrapper,self).get_new_connection(conn_params) 
            return conn 
        except MySQLdb.OperationalError as e: 
            error_code=e.args[0] 
            if error_code!=1045: 
                raise e 
  
            logger.info("Authentication error. Going to refresh secret and try again.") 
            databasecredentials.refresh_now() 
            databasecredentials.get_conn_params_from_secrets_manager(conn_params) 
            conn=super(DatabaseWrapper,self).get_new_connection(conn_params) 
            logger.info("Successfully refreshed secret and established new database 
 connection.") 
            return conn

Código AWS CloudFormation e Python

• https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-credential -rotation-without-container-restart

Epopéias
Mantenha a disponibilidade do aplicativo durante a rotação de credenciais

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o componente de cache. Baixe e instale o componente de 
cache do lado do cliente Secrets 
Manager para Python. Para ver 
o link de download, consulte a 
seção Recursos relacionados.

Desenvolvedor

Armazene em cache a credencial 
de trabalho.

Use o componente de cache 
do lado do cliente do Secrets 
Manager para armazenar em 
cache a credencial de trabalho 
localmente.

Desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o código do aplicativo 
para atualizar a credencial em 
caso de erro não autorizado da 
conexão do banco de dados.

Atualize o código do aplicativo 
para usar o Secrets Manager 
para buscar e atualizar as 
credenciais do banco de dados. 
Adicione a lógica para lidar com 
códigos de erro não autorizados 
e, em seguida, busque a 
credencial recém-rotacionada. 
Consulte a seção Exemplo de 
código em Python.

Desenvolvedor

Recursos relacionados
Criar um segredo do Secrets Manager

• Crie chaves no AWS KMS
• Criar e gerenciar segredos com o AWS Secrets Manager com o

Criar um cluster do Amazon Aurora

• Criar uma instância de banco de dados do Amazon RDS

Criar os componentes do Amazon ECS

• Criar um cluster usando o console clássico
• Criar uma imagem do Docker
• Criar um repositório privado
• Registro privado do Amazon ECR
• Envio de uma imagem do Docker
• Definições de tarefa do Amazon ECS
• Criar um serviço do Amazon ECS no console clássico

Baixe e instale o componente de cache do lado do cliente do Secrets Manager

• Cliente armazenado em cache para Python

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Execute tarefas do Amazon ECS na Amazon 
WorkSpaces com o Amazon ECS Anywhere

Criado por Akash Kumar (AWS)
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Resumo

Ambiente: Produção Tecnologias: contêineres e 
microsserviços; Modernização

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon ECS; 
Amazon WorkSpaces; AWS 
Directory Service

Resumo
O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Anywhere oferece suporte à implantação de tarefas 
do Amazon ECS em qualquer ambiente, incluindo a infraestrutura gerenciada da Amazon Web Services 
(AWS) e a infraestrutura gerenciada pelo cliente. Você pode fazer isso usando um plano de controle 
totalmente gerenciado pela AWS, executado na nuvem e sempre atualizado. 

As empresas costumam usar a Amazon WorkSpaces para desenvolver aplicativos baseados em 
contêineres. Isso exigiu o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou o AWS Fargate com um 
cluster do Amazon ECS para testar e executar tarefas do ECS. Agora, usando o Amazon ECS Anywhere, 
você pode adicionar a Amazon WorkSpaces como instâncias externas diretamente a um cluster do ECS 
e executar suas tarefas diretamente. Isso reduz seu tempo de desenvolvimento, porque você pode testar 
seu contêiner com um cluster ECS localmente na Amazon WorkSpaces. Você também pode economizar o 
custo do uso de instâncias EC2 ou Fargate para testar seus aplicativos de contêiner.

Esse padrão mostra como implantar tarefas do ECS na Amazon WorkSpaces com o Amazon ECS 
Anywhere. Ele configura o cluster ECS e usa o AWS Directory Service Simple AD para iniciar WorkSpaces 
o. Em seguida, o exemplo de tarefa do ECS inicia o NGINX no WorkSpaces.

Pré-requisitos e limitações
• Uma conta ativa da AWS
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• Credenciais da AWS configuradas em sua máquina

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Uma nuvem privada virtual (VPC) (VPC)
• Um cluster do Amazon ECS
• Amazon WorkSpaces
• AWS Directory Service com o Simple AD

Arquitetura alvo

A arquitetura inclui os seguintes serviços e recursos:

• Um cluster do ECS com sub-redes pública e privada em uma VPC personalizada
• Simple AD na VPC para fornecer acesso ao usuário à Amazon WorkSpaces
• Amazon WorkSpaces provisionada na VPC usando Simple AD
• O AWS Systems Manager foi ativado para adicionar a Amazon WorkSpaces como instâncias 

gerenciadas
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Ferramentas

• Usando o Amazon ECS e o AWS Systems Manager (agente do AWS), a Amazon foi WorkSpaces 
adicionada ao Systems Manager e ao cluster do ECS

• Um exemplo de tarefa do ECS a ser WorkSpaces executada no cluster do ECS

Ferramentas
• O AWS Directory Service Simple Active Directory (Simple AD) é um diretório gerenciado independente 

alimentado por um servidor compatível com o Active Directory Samba 4. O Simple AD fornece um 
subconjunto dos recursos oferecidos pelo AWS Managed Microsoft AD, incluindo a capacidade de 
gerenciar usuários e conectar-se com segurança às instâncias do Amazon EC2.

• O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de contêineres rápido e escalável que 
ajuda você a executar, interromper e gerenciar contêineres em um cluster.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• AWS Systems Manager Cloud, ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
nuvem da AWS. Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar 
e resolver problemas operacionais e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS de modo seguro e 
em grande escala.

• WorkSpacesA Amazon ajuda você a provisionar desktops virtuais Microsoft Windows ou Amazon 
Linux baseados em nuvem para seus usuários, conhecidos como WorkSpaces. WorkSpaces elimina a 
necessidade de adquirir e implantar hardware ou instalar software complexo.

Epopéias
Configurar o cluster ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure o cluster ECS. Para criar o cluster ECS, siga 
as instruções na documentação 
da AWS, incluindo as seguintes 
etapas:

• Para selecionar 
compatibilidade de cluster, 
escolha Somente rede, que 
oferecerá suporte a uma 
Amazon WorkSpace como 
uma instância externa ao 
cluster ECS.

• Escolha criar uma nova VPC.

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Lance a Amazon WorkSpaces

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Simple AD e inicie a 
Amazon WorkSpaces.

Para provisionar um diretório 
Simple AD para sua VPC recém-
criada e iniciar a Amazon 

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
WorkSpaces, siga as instruções 
na documentação da AWS.

Configure o AWS Systems Manager para um ambiente híbrido

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe os scripts anexados. Em sua máquina local, baixe 
osssm-activation.json
arquivosssm-trust-
policy.json e que estão na 
seção Anexos.

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Adicione a função do IAM. Adicione variáveis de ambiente 
com base nos requisitos da sua 
empresa.

export AWS_DEFAULT_REGION=
${AWS_REGION_ID}
export ROLE_NAME=
${ECS_TASK_ROLE}
export CLUSTER_NAME=
${ECS_CLUSTER_NAME}
export SERVICE_NAME=
${ECS_CLUSTER_SERVICE_NAME}

Execute o comando a seguir.

aws iam create-role --role-
name $ROLE_NAME --assume-
role-policy-document file://
ssm-trust-policy.json

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Adicione aManagedInstanceCore 
política do Amazon SSM à 
função do IAM.

Execute o comando a seguir.

aws iam attach-role-
policy --role-name 
 $ROLE_NAME --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedInstanceCore

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Adicione a política 
AmazonEC2ContainerServicefor 
EC2Role à função IAM.

Execute o comando a seguir.

aws iam attach-role-
policy --role-name 
 $ROLE_NAME --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Verifique a função do IAM. Para verificar a função do IAM, 
execute o comando a seguir.

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

aws iam list-attached-
role-policies --role-name 
 $ROLE_NAME

Ative o Systems Manager. Execute o comando a seguir.

aws ssm create-activation 
 --iam-role $ROLE_NAME | tee 
 ssm-activation.json

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Adicionar WorkSpaces ao cluster ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao seu WorkSpaces. Para se conectar e configurar 
seus espaços de trabalho, siga 
as instruções na documentação 
da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos

Baixe o script de instalação ecs-
anywhere.

No prompt de comando, execute 
o seguinte comando da .

curl -o "ecs-anywhere-
install.sh" "https://
amazon-ecs-agent-
packages-preview.s3.us-
east-1.amazonaws.com/ecs-
anywhere-install.sh" && 
 sudo chmod +x ecs-anywhere-
install.sh

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique a integridade do script 
do shell.

(Opcional) Execute o comando a 
seguir.

curl -o "ecs-anywhere-
install.sh.sha256" 
 "https://amazon-ecs-agent-
packages-preview.s3.us-
east-1.amazonaws.com/ecs-
anywhere-install.sh.sha256" 
 && sha256sum -c ecs-
anywhere-install.sh.sha256

Desenvolvedor de aplicativos

Adicione um repositório EPEL no 
Amazon Linux.

Para adicionar um repositório 
de Extra Packages for Cloud 
(EPEL), execute o comandosudo 
amazon-linux-extras 
install epel -y.

Desenvolvedor de aplicativos

Instale o Amazon ECS 
Anywhere.

Para executar o script de 
instalação, use o comando a 
seguir.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

sudo ./ecs-anywhere-
install.sh --cluster 
 $CLUSTER_NAME --activation-
id $ACTIVATION_ID 
 --activation-code 
 $ACTIVATION_CODE --region 
 $AWS_REGION

Verifique as informações da 
instância do cluster ECS.

Para verificar as informações do 
Systems Manager e as instâncias 
do cluster do ECS e validar 
as que WorkSpaces foram 
adicionadas ao cluster, execute 
o comando a seguir na máquina 
local.

aws ssm describe-instance-
information" && "aws ecs 
 list-container-instances --
cluster $CLUSTER_NAME

Desenvolvedor de aplicativos

Adicione uma tarefa do ECS para o WorkSpaces

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM de 
execução de tarefas.

Faça o downloadtask-
execution-assume-
role.json eexternal-task-
definition.json acesse a 
seção Anexos. 

Em sua máquina local, execute o 
comando a seguir.

aws iam --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION 
 create-role --role-name 
 $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --
assume-role-policy-document 
 file://task-execution-
assume-role.json

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Adicione a política à função de 
execução.

Execute o comando a seguir.

aws iam --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION attach-
role-policy --role-name 
 $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE 
 --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Crie uma função de tarefa. Execute o comando a seguir.

aws iam --region 
 $AWS_DEFAULT_REGION 
 create-role --role-name 
 $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --
assume-role-policy-document 
 file://task-execution-
assume-role.json

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Registre a definição de tarefa no 
cluster.

Em sua máquina local, execute o 
comando a seguir.

aws ecs register-task-
definition --cli-input-
json file://external-task-
definition.json

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Execute a tarefa. Em sua máquina local, execute o 
comando a seguir.

aws ecs run-task --cluster 
 $CLUSTER_NAME --launch-type 
 EXTERNAL --task-definition 
 nginx

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Valide o estado de execução da 
tarefa.

Para obter o ID da tarefa, 
execute o comando a seguir.

export TEST_TASKID=$(aws 
 ecs list-tasks --cluster 
 $CLUSTER_NAME | jq -r 
 '.taskArns[0]')

Com o ID da tarefa, execute o 
comando a seguir.

aws ecs describe-tasks --
cluster $CLUSTER_NAME --
tasks ${TEST_TASKID}

Cloud nuvem nuvem nuvem 
nuvem

Verifique a tarefa no WorkSpace. Para verificar se o NGINX está 
sendo executado no WorkSpace, 
execute o comando curl 
http://localhost:8080.

Desenvolvedor de aplicativos
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Recursos relacionados
• Clusters ECS
• Configurando um ambiente híbrido
• Amazon WorkSpaces
• Simple AD

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Execute um contêiner Docker da API web ASP.NET 
Core em uma instância Linux do Amazon EC2

Criado por Vijai Anand Ramalingam (AWS) e Sreelaxmi Pai (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Desenvolvimento 
e teste de software; Sites e 
aplicativos web

Carga horária: Microsoft

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Elastic Load Balancing (ELB)

Resumo
Esse padrão é para pessoas que estão começando a colocar em contêiner seus aplicativos na Nuvem 
da Amazon Web Services (AWS). Quando você começa a colocar aplicativos em contêineres na nuvem, 
geralmente não há plataformas de orquestração de contêineres configuradas. Esse padrão ajuda você a 
configurar rapidamente a infraestrutura na AWS para testar seus aplicativos em contêineres sem precisar 
de uma infraestrutura elaborada de orquestração de contêineres.

A primeira etapa na jornada de modernização é transformar o aplicativo. Se for um aplicativo antigo 
do .NET Framework, você deve primeiro alterar o tempo de execução para o ASP.NET Core. Então, faça o 
seguinte:

• Criar a imagem de contêiner do Docker
• Execute o contêiner do Docker usando a imagem criada
• Valide o aplicativo antes de implantá-lo em qualquer plataforma de orquestração de contêiner, como o 

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Service (Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
Elastic Container Service). 

Esse padrão abrange os aspectos de criação, execução e validação do desenvolvimento de aplicativos 
modernos em uma instância Linux do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS)
• Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) com acesso suficiente para criar recursos 

da AWS para esse padrão 
• Visual Studio Community 2022 ou posterior baixado e instalado
• Um projeto .NET Framework modernizado para o ASP.NET Core
• Um GitHub repositório

Versões do produto

• Visual Studio Community 2022 ou posterior

Arquitetura
Arquitetura alvo

Esse padrão usa um  CloudFormation modelo da AWS para criar a arquitetura altamente disponível 
mostrada no diagrama a seguir. Uma instância Linux do Amazon EC2 é executada em uma sub-rede 
privada. O AWS Systems Manager Session Manager é usado para acessar a instância privada do Amazon 
EC2 Linux e testar a API em execução no contêiner Docker.

1. Acesso à instância Linux por meio do Session Manager

Ferramentas
Serviços da AWS

• Interface da linha de comando da AWS — A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma 
ferramenta de código aberto para interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da 
linha de comando. Com o mínimo de configuração, você pode executar comandos da AWS CLI que 
implementam uma funcionalidade equivalente àquela fornecida pelo Console de Gerenciamento da AWS 
baseado em navegador.

• Console de gerenciamento da AWS — O Console de Gerenciamento da AWS é um aplicativo Web que 
compreende e se refere a um amplo acervo de consoles de serviço para gerenciar recursos da AWS. 
Quando você faz login pela primeira vez, vê a página inicial do console. A página inicial fornece acesso 
a todos os consoles de serviço e oferece um único local para acessar as informações necessárias para 
executar as tarefas da AWS.

• AWS Systems Manager Session Manager — O Session Manager é um recurso totalmente gerenciado 
do AWS Systems Manager. Com o Session Manager, você pode gerenciar as instâncias do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). O Session Manager fornece gerenciamento de nós seguro e auditável sem a necessidade de abrir 
portas de entrada, manter hosts bastion ou gerenciar chaves SSH.

Outras ferramentas

• Visual Studio 2022 — O Visual Studio 2022 é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).
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• Docker — O Docker é um conjunto de produtos de plataforma como serviço (PaaS) que usam a 
virtualização no nível do sistema operacional para fornecer software em contêineres.

Código

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:5.0 AS base 
 WORKDIR /app
EXPOSE 80
EXPOSE 443 
  
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:5.0 AS build
WORKDIR /src
COPY ["DemoNetCoreWebAPI/DemoNetCoreWebAPI.csproj", "DemoNetCoreWebAPI/"]
RUN dotnet restore "DemoNetCoreWebAPI/DemoNetCoreWebAPI.csproj"
COPY . .
WORKDIR "/src/DemoNetCoreWebAPI"
RUN dotnet build "DemoNetCoreWebAPI.csproj" -c Release -o /app/build 
  
FROM build AS publish
RUN dotnet publish "DemoNetCoreWebAPI.csproj" -c Release -o /app/publish 
  
FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "DemoNetCoreWebAPI.dll"]

Épicos
Desenvolver a API Web ASP.NET Core

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um exemplo de API Web 
ASP.NET Core usando o Visual 
Studio.

Para criar um exemplo de API 
Web ASP.NET Core, faça o 
seguinte:

1. Abra o Visual Studio 2022.
2. Selecione Create a new 

project.
3. Selecione o modelo de projeto

da API Web do ASP.NET Core
e escolha Avançar.

4. Para o nome do projeto, insira
DemoNetCoreWebAPI e 
escolha Avançar.

5. Escolha Create (Criar).
6. Para executar o projeto 

localmente, pressione F5.
7. Verifique se o endpoint padrão

WeatherForecastda API está 
retornando os resultados 
usando o Swagger.

8. Abra o prompt de comando, 
navegue até a pasta do 
projeto .csproj e execute os 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seguintes comandos para 
enviar a nova API da web para 
o seu GitHub repositório. 

git add --all
git commit -m “Initial 
 Version”
git push

Crie um Dockerfile. Para criar um Dockerfile, siga um 
destes procedimentos:

• Crie o Dockerfile manualmente 
usando o Dockerfile de 
amostra na seção Código. 
Com base nos requisitos, 
selecione a imagem base .NET 
apropriada. Para obter 
informações sobre imagens 
relacionadas a .NET e 
ASP.NET Core, consulte
Docker hub. 

• Crie o Dockerfile usando 
o Visual Studio e o Docker 
Desktop. No explorador de 
soluções, clique com o botão 
direito do mouse no projeto e 
escolha Adicionar -> Support 
do Docker. Para o sistema 
operacional Target, selecione
Linux. Certifique-se de que 
o novo Dockerfile esteja no 
mesmo caminho do arquivo de 
solução (.sln). 

Para enviar as alterações para 
o GitHub repositório, execute o 
comando a seguir.

git add --all
git commit -m “Dockerfile 
 added”
git push

Desenvolvedor de aplicativos

Configure a instância do Amazon EC2 Linux

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a infraestrutura. Inicie o  CloudFormation 
modelo da AWS para criar 
a infraestrutura, que inclui o 
seguinte: 

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Uma nuvem privada virtual 

(VPC), usando o AWS VPC 
Quick Start, com duas sub-
redes públicas e duas privadas 
abrangendo duas zonas de 
disponibilidade.

• A função necessária do IAM 
para habilitar o AWS Systems 
Manager.

• Em uma das sub-redes 
privadas, uma instância de 
demonstração do Amazon 
Linux 2 com o agente SSM 
mais recente. Embora 
essa instância não tenha 
nenhuma conectividade direta 
da Internet, ela pode ser 
acessada com segurança 
usando o AWS Systems 
Manager Session Manager 
sem precisar de um host 
bastion.

Para saber mais sobre como 
acessar uma instância privada 
do Amazon EC2 usando o 
Session Manager sem precisar 
de um host bastion, consulte 
a postagem no blog Toward a 
bastion-less world.

Faça login na instância do 
Amazon EC2 Linux.

Para se conectar à instância 
Linux do Amazon EC2 na sub-
rede privada, faça o seguinte:

1. Abra o console do Amazon 
EC2.        

2. No painel de navegação, 
escolha Instances (Instâncias).

3. Selecione a instância de 
demonstração do Amazon 
Linux 2 e escolha Connect.

4. Escolha Session Manager.
5. Escolha Connect para abrir 

uma nova janela do terminal.
6. Execute o comando a seguir.

 sudo su

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e inicie o Docker. Para instalar e iniciar o Docker 
na instância Linux do Amazon 
EC2, faça o seguinte:

1. Para instalar o Docker, 
execute o comando a seguir.

yum install -y docker

2. Para iniciar o serviço Docker, 
execute o comando a seguir.

 service docker start

3. Para verificar a instalação do 
Docker, execute o comando a 
seguir.

docker info

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Instale o Git e clone o repositório. Para instalar o Git na instância 
Linux do Amazon EC2 e clonar 
o repositório a partir do GitHub, 
faça o seguinte.

1. Para instalar o Git, execute o 
comando a seguir.

yum install git -y

2. Para clonar o repositório, 
execute o comando a seguir.

git clone https://
github.com/<username>/
<repo-name>.git

3. Para navegar até o Dockerfile, 
execute o comando a seguir.

cd <repo-name>/
DemoNetCoreWebAPI/

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e execute o contêiner do 
Docker.

Para criar a imagem do Docker 
e executar o contêiner dentro da 
instância Linux do Amazon EC2, 
faça o seguinte:

1. Para criar a imagem do 
Docker, execute o comando a 
seguir.

docker build -t 
 aspnetcorewebapiimage -f 
 Dockerfile .

2. Para visualizar todas as 
imagens do Docker, execute o 
comando a seguir.

docker images

3. Para criar e executar o 
contêiner, execute o comando 
a seguir.

docker run -d -
p 80:80 --name 
 aspnetcorewebapicontainer 
 aspnetcorewebapiimage

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Teste a API da web

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a API da web usando o 
comando curl.

Para testar a API da Web, 
execute o comando a seguir.

curl -X GET "http://
localhost/WeatherForecast" -
H  "accept: text/plain"

Verifique a resposta da API.

Observações: Você pode obter 
os comandos curl para cada 
endpoint do Swagger ao executá-
lo localmente.

Desenvolvedor de aplicativos
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Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Excluir todos os recursos. Exclua a pilha para remover 
todos os recursos. Isso garante 
que você não seja cobrado por 
nenhum serviço que não esteja 
usando.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Recursos relacionados
• Connect à instância do Linux no Windows usando PuTTY
• Crie uma API da web com o ASP.NET Core
• Rumo a um mundo sem bastiões

Execute cargas de trabalho orientadas por 
mensagens em grande escala usando o AWS 
Fargate

Criado por Stan Zubarev

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Mensagens e 
comunicações; Bancos de dados

Serviços da AWS: AWS 
Fargate; Amazon SQS; Amazon 
DynamoDB

Resumo
Esse padrão mostra como executar cargas de trabalho orientadas por mensagens em grande escala na 
nuvem da AWS usando contêineres e o AWS Fargate.

Usar contêineres para processar dados pode ser útil quando a quantidade de dados que um aplicativo 
processa excede as limitações dos serviços de computação sem servidor baseados em funções. Por 
exemplo, se um aplicativo exigir mais capacidade de computação ou tempo de processamento do que o 
AWS Lambda oferece, usar o Fargate pode melhorar o desempenho.

O exemplo de configuração a seguir usa o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) TypeScript para 
configurar e implantar os seguintes recursos na nuvem da AWS:

• Um serviço do Fargate
• Uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• Uma tabela do Amazon DynamoDB.
• Um CloudWatch painel da Amazon

O serviço Fargate recebe e processa mensagens da fila do Amazon SQS e as armazena na tabela do 
Amazon DynamoDB. Você pode monitorar quantas mensagens do Amazon SQS são processadas e 
quantos itens do DynamoDB são criados pela Fargate usando o CloudWatch painel.
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Observações: Você também pode usar o código de exemplo desse padrão para criar cargas de trabalho 
de processamento de dados mais complexas em arquiteturas sem servidor orientadas por eventos. Para 
obter mais informações, consulte Executar cargas de trabalho programadas e orientadas por eventos em 
grande escala com o AWS Fargate.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• A versão mais recente da interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada 

em sua máquina local
• Git, instalado e configurado em sua máquina local
• O AWS CDK, instalado e configurado em sua máquina local
• Go, instalado e configurado em sua máquina local
• Docker, instalado e configurado em sua máquina local

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon SQS
• AWS Fargate
• Amazon DynamoDB

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para executar cargas de trabalho orientadas 
por mensagens em grande escala na nuvem da AWS usando o Fargate:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O serviço do Fargate usa sondagem longa do Amazon SQS para receber mensagens de uma fila do 
Amazon SQS.

2. Em seguida, o serviço Fargate processa as mensagens do Amazon SQS e as armazena em uma tabela 
do DynamoDB.

Automação e escala

Para automatizar o escalonamento da contagem de tarefas do Fargate, você pode configurar o Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) Service Auto Scaling. É uma prática recomendada configurar 
a política de escalabilidade com base no número de mensagens visíveis na fila do Amazon SQS do seu 
aplicativo.

Para obter mais informações, consulte Escalabilidade baseada no Amazon SQS no Manual do usuário do 
Amazon EC2 Auto Scaling.

Ferramentas
Serviços da AWS

398

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/run-event-driven-and-scheduled-workloads-at-scale-with-aws-fargate.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/run-event-driven-and-scheduled-workloads-at-scale-with-aws-fargate.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/getting_started.html
https://go.dev/doc/install
https://docs.docker.com/engine/install/
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-short-and-long-polling.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-using-sqs-queue.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

• O AWS Fargate ajuda você a executar contêineres sem precisar gerenciar servidores ou instâncias do 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). É usado em conjunto com o Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS).

• O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) fornece uma fila hospedada segura, durável e 
disponível que ajuda a integrar e desacoplar sistemas de software e componentes distribuídos.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido, previsível e escalável.

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas dos recursos da AWS e das aplicações 
executadas na AWS em tempo real.

Código

O código desse padrão está disponível no repositório GitHub sqs-fargate-ddb-cdk-go.

Epopeias
Crie e implante os recursos usando o AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Clone o repositório GitHub sqs-
fargate-ddb-cdk-go em sua 
máquina local executando o 
seguinte comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/
sqs-fargate-ddb-cdk-
go.git

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique se a CLI da AWS está 
configurada para a conta correta 
da AWS e se o AWS CDK tem as 
permissões necessárias.

Para verificar se as 
configurações da CLI da AWS 
estão corretas, você pode 
executar o seguinte comando
ls do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3):

aws s3 ls

Esse procedimento também 
exige que o AWS CDK tenha 
permissões para provisionar 
a infraestrutura em sua conta 
da AWS. Para conceder as 
permissões necessárias, você 
deve criar um perfil nomeado da 
AWS na AWS CLI e exportá-lo 
como uma variável de ambiente
AWS_PROFILE. Para obter mais 
informações, consulte Criação 
de perfis nomeados no Guia 
do usuário da AWS CLI para a 
versão 2.

Observações: Se você nunca 
usou o AWS CDK em sua conta 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
da AWS antes, você deve 
primeiro provisionar os recursos 
necessários do AWS CDK. 
Para obter mais informações, 
consulte Bootstrapping no Guia 
do desenvolvedor do AWS CDK 
v2.

Implante a pilha de CDK da AWS 
em sua conta da AWS.

1. Crie uma imagem de contêiner 
ao executar o seguinte 
comando da CLI da AWS:

docker build -t go-
fargate .

2. Abra o diretório do AWS 
CDK ao executar o seguinte 
comando:

cd cdk
3. Instale os módulos npm 

necessários ao executar o 
seguinte comando:

npm i
4. Implemente o padrão do 

AWS CDK em sua conta da 
AWS executando o seguinte 
comando:

cdk deploy --profile 
${AWS_PROFILE}

Desenvolvedor de aplicativos

Testar a configuração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie uma mensagem de teste 
para a fila do Amazon SQS.

Para obter instruções, consulte
Enviar mensagens para uma 
fila (console) no Guia do 
desenvolvedor do Amazon SQS.

Teste o exemplo de mensagem 
do Amazon SQS

{ 
    "message": "hello, 
 Fargate"
}

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique se a mensagem de 
teste aparece nos CloudWatch 
registros do serviço Fargate.

Siga as instruções em
Visualização de CloudWatch 
registros no Guia do 
desenvolvedor do Amazon 
ECS. Certifique-se de revisar os 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
registros do grupo de go-fargate-
serviceregistros no cluster do go-
service-clusterECS.

Verifique se a mensagem de 
teste aparece na tabela do 
DynamoDB.

1. Abra o console do DynamoDB.
2. No painel de navegação à 

esquerda, selecione Tables 
(Tabelas). Em seguida, 
selecione a tabela a seguir na 
lista: sqs-fargate-ddb-table.

3. Escolha Explorar itens da 
tabela.

4. Verifique se a mensagem de 
teste aparece na lista Itens 
devolvidos.

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique se o serviço Fargate 
está enviando mensagens para o 
CloudWatch Logs.

1. Abra o console do 
CloudWatch .

2. No painel de navegação 
à esquerda, selecione
Dashboards (Painéis).

3. Na lista Painéis 
personalizados, selecione o 
painel chamado go-service-
dashboard.

4. Verifique se a mensagem de 
teste aparece nos registros.

Observações: O AWS CDK cria o 
CloudWatch painel em sua conta 
da AWS automaticamente.

Desenvolvedor de aplicativos

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua a pilha de CDK da AWS. 1. Abra o diretório do AWS CDK 
na CLI da AWS executando o 
seguinte comando:

cd cdk
2. Exclua a pilha de CDK da 

AWS executando o seguinte 
comando:

cdk destroy --profile 
${AWS_PROFILE}

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique se a pilha de CDK da 
AWS foi excluída.

Para garantir que a pilha tenha 
sido excluída, execute o seguinte 
comando:

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

aws cloudformation list-
stacks --query \  
"StackSummaries[?
contains(StackName,'SqsFargate')].StackStatus" 
 \
--profile ${AWS_PROFILE}

OStackStatus valor 
retornado na saída do comando 
éDELETE_COMPLETE se a pilha 
for excluída.

Para obter mais informações, 
consulte Descrição e listagem 
de suas pilhas no Guia 
CloudFormation do usuário da 
AWS.

Recursos relacionados
• Configurando o AWS CLI (Guia do usuário da CLI da AWS para a versão 2)
• Referência de API (referência de API do AWS CDK)
• SDK da AWS para Go v2 (documentação do Go)

Execute cargas de trabalho estáveis com 
armazenamento persistente de dados usando o 
Amazon EFS no Amazon EKS com o AWS Fargate

Criado por Ricardo Morais (AWS) e Lucio Pereira (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; armazenamento 
e backup

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon EFS; 
Amazon EKS; AWS Fargate

Resumo
Esse padrão fornece orientação para habilitar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) como 
um dispositivo de armazenamento para contêineres que estão sendo executados no Amazon 
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), usando o AWS Fargate para provisionar seus recursos 
computacionais.

A configuração descrita nesse padrão segue as melhores práticas de segurança e fornece segurança em 
repouso e segurança em trânsito por padrão. Para criptografar seu sistema de arquivos do Amazon EFS, 
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ele usa uma chave do AWS Key Management Service (AWS KMS), mas você também pode especificar 
um alias de chave que despache o processo de criação de uma chave KMS.

Você pode seguir as etapas desse padrão para criar um namespace e um perfil Fargate para um aplicativo 
proof-of-concept (PoC), instalar o driver Amazon EFS Container Storage Interface (CSI) usado para 
integrar o cluster Kubernetes ao Amazon EFS, configurar a classe de armazenamento e implantar o 
aplicativo PoC. Essas etapas resultam em um sistema de arquivos Amazon EFS que é compartilhado entre 
várias cargas de trabalho do Kubernetes, executado no Fargate. O padrão é acompanhado por scripts que 
automatizam essas etapas.

Você pode usar esse padrão sempre que quiser garantir a persistência dos dados em seus aplicativos em 
contêineres e evitar a perda de dados em operações de expansão ou expansão. Por exemplo:

• DevOps ferramentas — Um cenário comum é usar o Jenkins como uma ferramenta de integração 
contínua e entrega contínua (CI/CD). Nesse caso, você pode usar o Amazon EFS como um sistema de 
arquivos compartilhado para armazenar configurações entre diferentes instâncias da ferramenta CI/CD 
ou para armazenar um cache (por exemplo, um repositório Apache Maven) para estágios de pipeline 
entre diferentes instâncias da ferramenta CI/CD.

• Servidores Web — Um cenário comum é usar o Apache como um servidor web HTTP. Você pode usar 
o Amazon EFS como um sistema de arquivos compartilhado para armazenar arquivos estáticos que são 
compartilhados entre diferentes instâncias do servidor web. Neste cenário de exemplo, as modificações 
são aplicadas diretamente ao sistema de arquivos, em vez de arquivos estáticos serem incorporados em 
uma imagem do Docker.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um cluster do Amazon EKS existente com Kubernetes versão 1.17 ou posterior
• Permissões de administração de clusters
• Contexto configurado para apontar para o cluster Amazon EKS desejado

Limitações

• Você precisa criar o sistema de arquivos Amazon EFS antes de poder usar o driver CSI para montá-lo 
dentro de um contêiner como um volume persistente. Atualmente, o driver CSI não provisiona o sistema 
de arquivos Amazon EFS automaticamente.

• Há algumas limitações a serem consideradas ao usar o Amazon EKS com o Fargate. Por exemplo, 
não há suporte para daemonsets e contêineres privilegiados. Para obter mais informações, consulte
Considerações sobre o AWS Fargate na documentação do Amazon EKS.

• O código fornecido com esse padrão oferece suporte a estações de trabalho que executam Linux ou 
macOS.

Versões do produto

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2 ou posterior
• Driver da CSI do Amazon EFS versão 1.0 ou posterior
• eksctlversão 0.24.0 ou posterior
• jqversão 1.6 ou posterior
• kubectlversão 1.17 ou posterior
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• Kubernetes versão 1.17 ou posterior

Arquitetura

A arquitetura de destino inclui os seguintes serviços e componentes e segue as melhores práticas do AWS 
Well-Architected Framework:

• Amazon EFS, que fornece um sistema de arquivos NFS elástico simples, escalável e totalmente 
gerenciado. Isso é usado como um sistema de arquivos compartilhado entre todas as replicações do 
aplicativo PoC que estão sendo executadas em pods, que são distribuídos nas sub-redes privadas do 
cluster Amazon EKS escolhido.

• Um destino de montagem do Amazon EFS para cada sub-rede privada. Isso fornece redundância por 
zona de disponibilidade na virtual private cloud (VPC) do cluster.

• Amazon EKS, que executa as cargas de trabalho do Kubernetes. Você deve provisionar um cluster do 
Amazon EKS antes de usar esse padrão, conforme descrito na seção Pré-requisitos.

• AWS KMS, que fornece criptografia em repouso para o conteúdo armazenado no sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

• Fargate, que gerencia os recursos de computação dos contêineres para que você possa se concentrar 
nos requisitos de negócios em vez da carga de infraestrutura. O perfil Fargate é criado para todas as 
sub-redes privadas. Ele fornece redundância por zona de disponibilidade dentro da nuvem privada 
virtual (VPC) do cluster.

• Pods do Kubernetes, para validar que o conteúdo pode ser compartilhado, consumido e gravado por 
diferentes instâncias de um aplicativo.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CLI — A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto 
que você pode usar para interagir com serviços da AWS a partir da linha de comando.

• eksctl — eksctl é um utilitário de linha de comando para criar e gerenciar clusters de Kubernetes no 
Amazon EKS.

• kubectl — kubectl é um utilitário de linha de comando para comunicação com o servidor de API do 
cluster.

• jq — jq é uma ferramenta de linha de comando para analisar JSON.

Serviços da AWS

• Amazon EFS — O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) gerencia o armazenamento de arquivos 
na Nuvem da AWS. Nesse padrão, ele fornece um sistema de arquivos simples, escalável, totalmente 
gerenciado e compartilhado para uso com o Amazon EKS.

• Amazon EKS — O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o 
Kubernetes na AWS sem precisar instalar ou operar seus próprios clusters.

• AWS Fargate — O AWS Fargate é um mecanismo de computação sem servidor para o Amazon EKS. 
Ele cria e gerencia recursos de computação para seus aplicativos Kubernetes.

• AWS KMS — O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço de criptografia e 
gerenciamento de chaves que ajuda você a proteger os dados do seu aplicativo.

Código
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O código desse padrão é fornecido em um GitHub repositório. Os scripts são organizados por epic, nas 
pastas epic01 a epic06, correspondendo à ordem na seção a seguir. Para obter informações sobre como 
usar os scripts para automatizar os épicos nesse padrão, consulte a seção Informações adicionais.

Epopeias
Crie um namespace Kubernetes e um perfil Fargate vinculado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um namespace do 
Kubernetes para cargas de 
trabalho do aplicativo.

Crie um namespace para 
receber as cargas de trabalho do 
aplicativo que interagem com o 
Amazon EFS. Para executar um 
script para automatizar as etapas 
desse épico, consulte a seção
Informações adicionais.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Crie um perfil Fargate 
personalizado.

Crie um perfil personalizado do 
Fargate vinculado ao namespace 
que você criou.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere um token exclusivo. O Amazon EFS exige um token 
de criação para garantir uma 
operação idempotente (chamar 
a operação com o mesmo token 
de criação não tem efeito). 
Para atender a esse requisito, 
você deve gerar um token 
exclusivo por meio de uma 
técnica disponível. Por exemplo, 
você pode gerar um identificador 
universal exclusivo (UUID) para 
usar como um token de criação. 
Depois de criar um token, você 
pode executar um script para 
automatizar as etapas restantes 
neste épico; consulte a seção
Informações adicionais.

Administrador de sistema

Crie uma chave do KMS. (Opcional) Crie uma chave 
exclusiva e simétrica do AWS 
KMS em sua conta da AWS 
e na região da AWS. Essa 
chave é usada para criptografia 
do sistema de arquivos, para 
que o padrão possa usar uma 
chave KMS para lidar com a 
criptografia em repouso. Se não 
for especificada, uma chave 
gerenciada da AWS será usada.

Administrador de sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Crie o sistema de arquivos para 
receber os arquivos de dados 
que são lidos e gravados pelas 
cargas de trabalho do aplicativo. 
Você pode criar um sistema 
de arquivos criptografado ou 
não criptografado. (Como 
prática recomendada, o código 
desse padrão cria um sistema 
criptografado para habilitar a 
criptografia em repouso por 
padrão.)

Administrador de sistema

Crie um grupo de segurança. Crie um grupo de segurança 
para permitir que o cluster do 
Amazon EKS acesse o sistema 
de arquivos do Amazon EFS.

Administrador de sistema

Atualize a regra de entrada do 
grupo de segurança.

Atualize as regras de entrada do 
grupo de segurança para permitir 
o tráfego de entrada para as 
seguintes:

• Protocolo TCP: porta 2049
• Origem: Intervalos de blocos 

CIDR para as sub-redes 
privadas na VPC que contém o 
cluster Kubernetes

Administrador de sistema

Adicione um alvo de montagem 
para cada sub-rede privada.

Para cada sub-rede privada 
do cluster Kubernetes, crie um 
destino de montagem para o 
sistema de arquivos e o grupo de 
segurança.

Administrador de sistema

Instale componentes do Amazon EFS no cluster Kubernetes

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o driver da CSI do 
Amazon EFS.

Implemente o driver da CSI do 
Amazon EFS no cluster. O driver 
provisionará o armazenamento 
de acordo com as declarações 
de volume persistentes criadas 
pelos aplicativos. Para executar 
um script para automatizar as 
etapas desse épico, consulte a 
seção Informações adicionais.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Implante a classe de 
armazenamento.

Implemente a classe de 
armazenamento no cluster do 
provisionador Amazon EFS 
(efs.csi.aws.com).

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas
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Instale o aplicativo PoC no cluster Kubernetes

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o volume persistente. Implante o volume persistente 
e vincule-o à classe de 
armazenamento criada e à ID 
do sistema de arquivos Amazon 
EFS. O aplicativo usa o volume 
persistente para ler e gravar 
conteúdo. Você pode especificar 
qualquer tamanho para o 
volume persistente no campo de 
armazenamento. O Kubernetes 
exige esse campo, mas como 
o Amazon EFS é um sistema 
de arquivos elástico, ele não 
impõe capacidade ao sistema de 
arquivos. Você pode implantar o 
volume persistente com ou sem 
criptografia. (O driver Amazon 
EFS CSI habilita a criptografia 
por padrão, como uma prática 
recomendada.) Para executar um 
script para automatizar as etapas 
desse épico, consulte a seção
Informações adicionais.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Implante a declaração de volume 
persistente solicitada pelo 
aplicativo.

Implante a declaração de 
volume persistente solicitada 
pelo aplicativo e vincule-a à 
classe de armazenamento. 
Use o mesmo modo de acesso 
do volume persistente que 
você criou anteriormente. Você 
pode especificar qualquer 
tamanho para a declaração de 
volume persistente no campo de 
armazenamento. O Kubernetes 
exige esse campo, mas como 
o Amazon EFS é um sistema 
de arquivos elástico, ele não 
impõe capacidade ao sistema de 
arquivos.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Implante a carga de trabalho 1. Implante o pod que representa a 
carga de trabalho 1 do aplicativo. 
Essa carga de trabalho grava 
conteúdo no arquivo /data/
out1.txt.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Implante a carga de trabalho 2. Implante o pod que representa a 
carga de trabalho 2 do aplicativo. 
Essa carga de trabalho grava 
conteúdo no arquivo /data/
out2.txt.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas
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Valide a persistência, a durabilidade e a capacidade de compartilhamento do 
sistema de arquivos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide se a carga de trabalho 1 
pode ser gravada no sistema de 
arquivos.

Valide se a carga de trabalho 
1 do aplicativo está gravando 
no arquivo /data/out1.txt no 
sistema de arquivos do Amazon 
EFS. Para comandos e scripts 
que automatizam as etapas 
deste épico, consulte a seção
Informações adicionais.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Valide se a carga de trabalho 
2 pode gravar no sistema de 
arquivos.

Valide se a carga de trabalho 2 
do aplicativo está gravando no 
arquivo /data/out2.txt no sistema 
de arquivos do Amazon EFS.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Valide se a carga de trabalho 1 
pode ler o arquivo escrito pela 
carga de trabalho 2.

Valide se a carga de trabalho 
1 do aplicativo é capaz de 
ler o arquivo /data/out2.txt, 
escrito pela carga de trabalho 
2 do aplicativo, do sistema de 
arquivos.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Valide se a carga de trabalho 2 
pode ler o arquivo escrito pela 
carga de trabalho 1.

Valide se a carga de trabalho 
2 do aplicativo é capaz de 
ler o arquivo /data/out1.txt, 
escrito pela carga de trabalho 
1 do aplicativo, do sistema de 
arquivos.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas

Valide se os arquivos são 
retidos após a remoção dos 
componentes do aplicativo.

Remova os componentes do 
aplicativo (volume persistente, 
declaração de volume persistente 
e pods) e valide se os arquivos /
data/out1.txt e /data/out2.txt 
estão retidos no sistema de 
arquivos. Para obter um script 
para automatizar essa etapa, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas, 
administrador do sistema

Monitore as operações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Monitore os registros do 
aplicativo.

Como parte de uma operação 
do segundo dia, envie os 
registros do aplicativo à Amazon 
CloudWatch para monitoramento.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas, 
administrador do sistema

Monitore os contêineres do 
Amazon EKS e do Kubernetes 
com o Container Insights.

Como parte de uma operação 
do segundo dia, monitore 
os sistemas Amazon EKS e 

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas, 
administrador do sistema

408



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Kubernetes usando o Amazon 
CloudWatch Container Insights. 
Essa ferramenta coleta, agrega 
e resume métricas de aplicativos 
conteinerizados em diferentes 
níveis e dimensões. Para obter 
mais informações, consulte 
os links na seção Recursos 
relacionados.

Monitore o Amazon EFS com 
CloudWatch.

Como parte de uma operação 
do segundo dia, monitore os 
sistemas de arquivos usando 
a Amazon CloudWatch, que 
coleta e processa os dados 
brutos do Amazon EFS em 
métricas legíveis, quase em 
tempo real. Para obter mais 
informações, consulte seção
Recursos relacionados.

Administrador de sistema

Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe todos os recursos criados 
para o padrão.

Depois de concluir esse padrão, 
limpe todos os recursos para 
evitar cobranças da AWS. 
Para executar um script para 
automatizar o processo de 
limpeza, consulte a seção
Informações adicionais.

Usuário do Kubernetes com 
permissões concedidas, 
administrador do sistema

Recursos relacionados
Referências

• Novo — O AWS Fargate para Amazon EKS agora oferece suporte ao Amazon EFS (anúncio)
• Como capturar registros de aplicativos ao usar o Amazon EKS no AWS Fargate (postagem no blog)
• Usando o Container Insights ( CloudWatch documentação da Amazon)
• Configurar o Container Insights no Amazon EKS e no Kubernetes ( CloudWatch documentação da 

Amazon)
• Métricas do Container Insights do Amazon EKS e do Kubernetes ( CloudWatch documentação da 

Amazon)
• Monitoramento do Amazon EFS com o Amazon CloudWatch (documentação do Amazon EFS)

GitHub tutoriais e exemplos

• Provisionamento estático
• Criptografia em trânsito
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• Acessando o sistema de arquivos a partir de vários pods
• Consumindo o Amazon EFS em StatefulSets
• Subcaminhos de montagem
• Usar pontos de acesso do Amazon EFS

Ferramentas necessárias

• Instalação da AWS CLI versão 2
• Instalando eksctl
• Instalando o kubectl
• Instalando o jq

Informações adicionais
Os scripts que automatizam os épicos e as histórias desse padrão estão incluídos em um GitHub 
repositório e descritos nas seções a seguir.

Criação de um namespace Kubernetes e um perfil Fargate vinculado

Execute o script seguir para implementar essas duas etapas:

./scripts/epic01/create-k8s-ns-and-linked-fargate-profile.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME"

ondeMY_CLUSTER_NAME está o nome do para o cluster do Amazon EKS.

Criar um sistema de arquivos do Amazon EFS

Use o script create-efs.sh para criar um sistema de arquivos Amazon EFS criptografado ou não 
criptografado, depois de gerar um token exclusivo para o Amazon EFS.

Com a criptografia em repouso, sem uma chave KMS:

./scripts/epic02/create-efs.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ondeMY_CLUSTER_NAME está o nome do seu cluster Amazon EKS eMY_EFS_CREATION_TOKEN é um 
token de criação exclusivo para o sistema de arquivos.

Com a criptografia em repouso, com uma chave KMS:

./scripts/epic02/create-efs.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN" \ 
    -k "MY_KMS_KEY_ALIAS"

ondeMY_CLUSTER_NAME está o nome do seu cluster Amazon EKS,MY_EFS_CREATION_TOKEN é um 
token de criação exclusivo para o sistema de arquivos eMY_KMS_KEY_ALIAS é o alias da chave KMS.

Sem criptografia:

./scripts/epic02/create-efs.sh -d \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
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    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ondeMY_CLUSTER_NAME está o nome do seu cluster Amazon EKS,MY_EFS_CREATION_TOKEN é um 
token de criação exclusivo para o sistema de arquivos e–d desativa a criptografia em repouso.

Instalação de componentes do Amazon EFS no cluster Kubernetes

Execute o script a seguir para implantar o driver CSI do Amazon EFS e a classe de armazenamento no 
cluster:

./scripts/epic03/create-k8s-efs-csi-sc.sh

Esse script usa okubectl utilitário, portanto, certifique-se de que o contexto tenha sido configurado para 
apontar para o cluster Amazon EKS desejado.

Instalando o aplicativo PoC

Execute o script deploy-poc-app .sh para implantar o volume persistente, a declaração de volume 
persistente e as duas cargas de trabalho.

Com criptografia em trânsito:

./scripts/epic04/deploy-poc-app.sh \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ondeMY_EFS_CREATION_TOKEN está o token de criação exclusivo para o sistema de arquivos.

Sem criptografia em trânsito:

./scripts/epic04/deploy-poc-app.sh -d \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ondeMY_EFS_CREATION_TOKEN está o token de criação exclusivo para o sistema de arquivos e–d
desativa a criptografia em trânsito.

Validando a persistência, a durabilidade e a capacidade de compartilhamento do sistema de arquivos

Para validar que a carga de trabalho 1 está gravando em /data/out1.txt:

kubectl exec -ti poc-app1 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -f /data/out1.txt

Os resultados serão semelhantes:

...
Thu Sep  3 15:25:07 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:25:12 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:25:17 UTC 2020 - PoC APP 1
...

Para validar que a carga de trabalho 2 está gravando em /data/out2.txt:

kubectl exec -ti poc-app2 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -f /data/out2.txt

Os resultados serão semelhantes:

...
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Thu Sep  3 15:26:48 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:53 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:58 UTC 2020 - PoC APP 2
...

Para validar essa carga de trabalho, 1 pode ler o arquivo escrito pela carga de trabalho 2:

kubectl exec -ti poc-app1 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -n 3 /data/out2.txt

Os resultados serão semelhantes:

...
Thu Sep  3 15:26:48 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:53 UTC 2020 - PoC APP 2
Thu Sep  3 15:26:58 UTC 2020 - PoC APP 2
...

Para validar essa carga de trabalho 2 pode ler o arquivo escrito pela carga de trabalho 1:

kubectl exec -ti poc-app2 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -n 3 /data/out1.txt

Os resultados serão semelhantes:

...
Thu Sep  3 15:29:22 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:29:27 UTC 2020 - PoC APP 1
Thu Sep  3 15:29:32 UTC 2020 - PoC APP 1
...

Para validar se os arquivos são retidos após a remoção dos componentes do aplicativo:

./scripts/epic05/validate-efs-content.sh \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ondeMY_EFS_CREATION_TOKEN está o token de criação exclusivo para o sistema de arquivos.

Os resultados serão semelhantes:

pod/poc-app-validation created
Waiting for pod get Running state...
Waiting for pod get Running state...
Waiting for pod get Running state...
Results from execution of 'find /data' on validation process pod:
/data
/data/out2.txt
/data/out1.txt

Limpando recursos

Execute o script clean-up-resources .sh para remover todos os recursos depois de terminar de usar o 
aplicativo PoC.

Com a criptografia em repouso, com uma chave KMS:

./scripts/epic06/clean-up-resources.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
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    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN" \ 
    -k "MY_KMS_KEY_ALIAS

ondeMY_CLUSTER_NAME está o nome do seu cluster Amazon EKS,MY_EFS_CREATION_TOKEN é o token 
de criação do sistema de arquivos eMY_KMS_KEY_ALIAS é o alias da chave KMS.

Sem criptografia em repouso:

./scripts/epic06/clean-up-resources.sh \ 
    -c "MY_CLUSTER_NAME" \ 
    -t "MY_EFS_CREATION_TOKEN"

ondeMY_CLUSTER_NAME está o nome do seu cluster Amazon EKS eMY_EFS_CREATION_TOKEN é o token 
de criação do sistema de arquivos.

Mais padrões
• Avalie a prontidão do aplicativo para migração para a nuvem da AWS usando o CAST 

Highlight (p. 2052)
• Crie automaticamente pipelines de CI/CD e clusters do Amazon ECS para microsserviços usando o 

AWS CDK (p. 728)
• Crie um analisador de log personalizado para o Amazon ECS usando um roteador de log 

Firelens (p. 761)
• Implemente um pipeline de CI/CD para microsserviços Java no Amazon ECS (p. 786)
• Implemente um cluster Amazon EKS a partir do AWS Cloud9 usando um perfil de instância do 

EC2 (p. 807)
• Implemente a lógica de pré-processamento em um modelo de ML em um único endpoint usando um 

pipeline de inferência na Amazon SageMaker (p. 1116)
• Gerencie aplicativos de contêiner locais configurando o Amazon ECS Anywhere com o AWS 

CDK (p. 2205)
• Migre do Oracle GlassFish para o AWS Elastic Beanstalk (p. 1559)
• Migre do Oracle WebLogic para o Apache Tomcat (ToMEE) no Amazon ECS (p. 1902)
• Modernize os aplicativos ASP.NET Web Forms na AWS (p. 2212)
• Monitore os repositórios do Amazon ECR em busca de permissões curinga usando o AWS 

CloudFormation e o AWS Config (p. 861)
• Configure um pipeline de CI/CD para cargas de trabalho híbridas no Amazon ECS Anywhere usando o 

AWS CDK e GitLab (p. 961)
• Configurar um repositório de gráficos Helm v3 no Amazon S3 (p. 879)
• Configure a end-to-end criptografia para aplicativos no Amazon EKS usando o cert-manager e o Let's 

Encrypt (p. 894)
• Treine e implemente um modelo de ML personalizado compatível com GPU na Amazon 

SageMaker (p. 1129)
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por meio do Amazon Kinesis Data Firehose

Entrega de conteúdo
Tópicos

• Envie registros do AWS WAF para a Splunk usando o AWS Firewall Manager e o Amazon Kinesis 
Data Firehose (p. 414)

• Ofereça conteúdo estático em um bucket do Amazon S3 por meio de uma VPC usando a Amazon 
CloudFront (p. 419)

• Mais padrões (p. 425)

Envie registros do AWS WAF para a Splunk usando 
o AWS Firewall Manager e o Amazon Kinesis Data 
Firehose

Criado por Michael Friedenthal (AWS), Aman Kaur Gandhi (AWS) e JJ Johnson (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: entrega de 
conteúdo; segurança, identidade, 
conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Firewall 
Manager; Amazon Kinesis Data 
Firehose; AWS WAF

Resumo
Historicamente, havia duas maneiras de mover dados para o Splunk: uma arquitetura push ou uma 
arquitetura pull. Uma arquitetura pull oferece garantias de entrega de dados por meio de novas tentativas, 
mas exige recursos dedicados no Splunk que pesquisam dados. As arquiteturas de pull geralmente não 
são em tempo real por causa da pesquisa. Uma arquitetura push geralmente tem menor latência, é mais 
escalável e reduz a complexidade e os custos operacionais. No entanto, isso não garante a entrega e 
normalmente requer agentes.

A integração do Splunk com o Amazon Kinesis Data Firehose fornece dados de streaming em tempo real 
para a Splunk por meio de um coletor de eventos HTTP (HEC). Essa integração oferece as vantagens 
das arquiteturas push e pull — ela garante a entrega de dados por meio de novas tentativas, é quase em 
tempo real e tem baixa latência e baixa complexidade. O HEC envia dados de forma rápida e eficiente 
por HTTP ou HTTPS diretamente para a Splunk. Os HECs são baseados em tokens, o que elimina a 
necessidade de codificar credenciais em um aplicativo ou em arquivos de suporte.

Em uma política do AWS Firewall Manager, você pode configurar o registro de todo o tráfego de ACL 
da web do AWS WAF em todas as suas contas e, em seguida, usar um stream de entrega do Kinesis 
Data Firehose para enviar esses dados de log à Splunk para monitoramento, visualização e análise. Essa 
solução oferece os seguintes benefícios:

• Gerenciamento e registro centralizados do tráfego de ACL web do AWS WAF em todas as suas contas
• Integração do Splunk com uma única conta da AWS
• Escalabilidade
• Entrega quase em tempo real de dados de registro
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• Otimização de custos por meio do uso de uma solução sem servidor, para que você não precise pagar 
por recursos não utilizados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS Organizations.
• Você deve ter as seguintes permissões para ativar o registro com o Kinesis Data Firehose:

• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration

• O AWS WAF e suas ACLs da web devem ser configurados. Para obter instruções, consulte Introdução 
ao AWS WAF.

• O AWS Firewall Manager deve ser configurado. Para obter instruções, consulte os pré-requisitos do 
AWS Firewall Manager.

• As políticas de segurança do Firewall Manager para o AWS WAF devem ser configuradas. Para obter 
instruções, consulte Como começar a usar as políticas do AWS Firewall Manager AWS WAF Firewall 
Manager.

• O Splunk deve ser configurado com um endpoint HTTP público que possa ser acessado pelo AWS 
Kinesis Data Firehose.

Limitações

• As contas da AWS devem ser gerenciadas em uma única organização no AWS Organizations.
• A ACL web deve estar na mesma região do fluxo de entrega. Se você estiver capturando logs para a 

Amazon CloudFront, crie o fluxo de entrega do Firehose na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia do 
Norte),us-east-1.

• O complemento Splunk para Amazon Kinesis Data Firehose está disponível para implantações pagas do 
Splunk Cloud, implantações distribuídas do Splunk Enterprise e implantações do Splunk Enterprise em 
uma única instância. Esse complemento não é compatível com implantações de teste gratuito do Splunk 
Cloud.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Firewall Manager
• Kinesis Data Firehose
• Amazon S3
• AWS WAF
• Splunk

Arquitetura alvo

A imagem a seguir mostra como você pode usar o Firewall Manager para registrar centralmente todos os 
dados do AWS WAF e enviá-los para a Splunk por meio do Kinesis Data Firehose.

1. As ACLs web do AWS WAF enviam dados de log do firewall para o Firewall Manager.
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2. O Firewall Manager envia os dados de log para o Kinesis Data Firehose.
3. O stream de entrega do Kinesis Data Firehose encaminha os dados de log para o Splunk e para um 

bucket S3. O bucket S3 atua como um backup no caso de um erro no fluxo de entrega do Firehose.

Automação e escala

Essa solução foi projetada para escalar e acomodar todas as ALCs web do AWS WAF dentro da 
organização. Você pode configurar todas as ACLs da web para usar a mesma instância do Amazon 
Kinesis Data Firehose. No entanto, se você quiser configurar e usar várias instâncias do Kinesis Data 
Firehose, você pode.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Firewall Manager é um serviço de gerenciamento de segurança que ajuda você a configurar e 
gerenciar centralmente as regras de firewall em todas as contas e aplicações no AWS Organizations.

• O Amazon Kinesis Data Firehose ajuda você a fornecer dados de streaming em tempo real para outros 
serviços da AWS, endpoints HTTP personalizados e endpoints HTTP de propriedade de provedores de 
serviços terceirizados compatíveis, como o Splunk.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos em nuvem 
que ajuda você armazena em nuvem, proteção e recuperação de qualquer quantidade de dados.

• O AWS WAF é um firewall de aplicativos web que ajuda você a monitorar solicitações HTTP e HTTPS 
que são encaminhadas para seus recursos de aplicações web.

Outras ferramentas

• O Splunk ajuda você a monitorar, visualizar e analisar dados de registro.

Epopéias
Configurar o Splunk

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o aplicativo Splunk para 
AWS.

1. Faça login no Splunk 
heavy forwarder. O URL 
padrão éhttp://<IP 
address>:8000.

2. Na navegação à esquerda, ao 
lado de Aplicativos, escolha o 
botão de engrenagem.

3. Escolha Procurar mais 
aplicativos.

4. Pesquise leis.
5. Para o aplicativo Splunk para 

AWS, escolha Instalar.
6. Insira suas credenciais de 

login do Splunk.com, aceite os 
termos e condições e escolha
Entrar e instalar.

Administrador de segurança, 
administrador Splunk

416

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-chapter.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html
http://aws.amazon.com/streaming-data/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/what-is-aws-waf.html
https://docs.splunk.com/Documentation


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Escolha Done (Concluído).

Instale o complemento para o 
AWS WAF.

Repita as instruções anteriores 
para instalar o complemento 
AWS Web Application Firewall
para Splunk.

Administrador de segurança, 
administrador Splunk

Instale e configure o 
complemento Splunk para o 
Kinesis Data Firehose.

1. Instale e configure o 
complemento Splunk para 
o Kinesis Data Firehose. 
Como parte da instalação e 
configuração, se necessário 
para sua plataforma Splunk, 
você configura um coletor 
de eventos HTTP e prepara 
a infraestrutura para enviar 
os dados de log aos seus 
indexadores. Veja as 
instruções que correspondem 
à sua implantação do Splunk:
• Implantação do Splunk 

Cloud (documentação 
Splunk)

• Implantação distribuída 
do Splunk Enterprise
(documentação Splunk)

• Implantação do Splunk 
Enterprise em uma única 
instância (documentação 
Splunk)

Importante: interrompa 
esse procedimento depois 
de instalar e configurar o 
complemento Splunk. Não 
prossiga com as instruções 
para configurar o Amazon 
Kinesis Data Firehose 
para enviar dados para a 
plataforma Splunk.

2. Anote o token do coletor de 
eventos HTTP e o endpoint 
HTTP. Você precisará desse 
valor posteriormente, ao 
configurar o fluxo de entrega.

Administrador de segurança, 
administrador Splunk

Criar o fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conceda ao Kinesis Data 
Firehose acesso a um destino 
Splunk.

Configure a política de acesso 
que permite que o Kinesis Data 
Firehose acesse um destino 

Administrador de segurança

417

https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsformanagedSplunkCloud
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsformanagedSplunkCloud
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsfordistributedSplunkEnterprise
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsfordistributedSplunkEnterprise
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsforsingleinstanceSplunkEnterprise
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsforsingleinstanceSplunkEnterprise
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/InstallationstepsforsingleinstanceSplunkEnterprise


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Splunk e faça backup dos dados 
de registro em um bucket do S3. 
Para obter mais informações, 
consulte Conceder acesso ao 
Kinesis Data Firehose a um 
destino Splunk.

Crie um fluxo de entrega do 
Kinesis Data Firehose.

Na mesma conta em que você 
gerencia as ACLs da web 
para o AWS WAF, crie um 
fluxo de entrega no Kinesis 
Data Firehose. É necessário 
ter uma função do IAM ao 
criar um delivery stream de 
entrega. O Kinesis Data Firehose 
assume essa função do IAM 
e obtém acesso ao bucket 
S3 especificado. Para obter 
instruções, consulte Criação de 
um stream de entrega. Observe o 
seguinte:

• O nome do fluxo de entrega 
deve começar comaws-waf-
logs-.

• Para a fonte, escolha Direct 
PUT.

• Para o modo de Backup do S3, 
escolha Fazer backup de todos 
os eventos e, em seguida, 
escolha um bucket existente 
ou crie um novo.

• Para o destino, siga as 
instruções em Escolha o 
Splunk para seu destino na 
documentação do Kinesis 
Data Firehose. Para obter 
informações sobre os 
valores dos endpoints e tipos 
de endpoints do Splunk, 
consulte Configurar o Amazon 
Kinesis Data Firehose na 
documentação do Splunk.

Repita esse processo para cada 
token que você configurou no 
coletor de eventos HTTP.

Administrador de segurança

418

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/controlling-access.html#using-iam-splunk
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/controlling-access.html#using-iam-splunk
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/controlling-access.html#using-iam-splunk
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/basic-create.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/basic-create.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/create-destination.html#create-destination-splunk
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/create-destination.html#create-destination-splunk
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/ConfigureFirehose
https://docs.splunk.com/Documentation/AddOns/released/Firehose/ConfigureFirehose


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o fluxo de entrega. Teste o fluxo de entrega para 
validar se ele está configurado 
corretamente. Para obter 
instruções, consulte Teste 
usando o Splunk como destino
na documentação do Kinesis 
Data Firehose.

Administrador de segurança

Configurar o Firewall Manager para registrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure as políticas do Firewall 
Manager.

As políticas do Firewall Manager 
devem ser configuradas para 
permitir o registro e encaminhar 
os registros para o fluxo de 
entrega correto do Kinesis Data 
Firehose. Para mais informações 
e instruções, consulte Como 
configurar logs para uma política 
do AWS WAF.

Administrador de segurança

Recursos relacionados
Recursos da AWS

• Registro do tráfego de ACL da web (documentação do AWS WAF)
• Configurando o registro para uma política do AWS WAF (documentação do AWS WAF)
• Tutorial: Enviando registros de fluxo de VPC para o Splunk usando o Amazon Kinesis Data Firehose

(documentação do Amazon Kinesis Data Firehose)
• Como faço para enviar registros de fluxo de VPC para o Splunk usando o Amazon Kinesis Data 

Firehose? (Centro de conhecimento da AWS)
• Potencialize a ingestão de dados no Splunk usando o Amazon Kinesis Data Firehose (postagem no blog 

da AWS)

Documentação do Splunk

• Complemento Splunk para Amazon Kinesis Firehose

Ofereça conteúdo estático em um bucket do 
Amazon S3 por meio de uma VPC usando a 
Amazon CloudFront

Criado por Angel Emmanuel Hernandez Cebrian
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Resumo

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Entrega de 
conteúdo; segurança, identidade, 
conformidade; sem servidor; 
hospedagem na web; rede

Serviços da AWS: Amazon 
CloudFront; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

Resumo
Quando você veicula conteúdo estático hospedado na Amazon Web Services (AWS), a abordagem 
recomendada é usar um bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) como origem e usar CloudFront 
a Amazon para distribuir o conteúdo. Há dois benefícios principais dessa solução. A primeira é a 
conveniência de armazenar conteúdo estático em locais periféricos. A segunda é que você pode definir
listas de controle de acesso à Web (ACLs da Web) para a CloudFront distribuição, o que ajuda a proteger 
as solicitações ao conteúdo com o mínimo de configuração e sobrecarga administrativa.

No entanto, há uma limitação arquitetônica comum à abordagem padrão recomendada. Em alguns 
ambientes, você quer dispositivos de firewall virtual implantados em uma nuvem privada virtual (VPC) para 
inspecionar todo o conteúdo, incluindo conteúdo estático. A abordagem padrão não direciona o tráfego 
pela VPC para inspeção. Esse padrão fornece uma solução arquitetônica alternativa. Você ainda usa uma 
CloudFront distribuição para fornecer conteúdo estático em um bucket do S3, mas o tráfego é roteado pela 
VPC usando um Application Load Balancer. Em seguida, uma função do AWS Lambda recupera e retorna 
o conteúdo do bucket do S3.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Conteúdo estático do site hospedado em um bucket do S3.

Limitações

• Os recursos nesse padrão devem estar em uma única região da AWS, mas podem ser provisionados em 
diferentes contas da AWS.

• Os limites se aplicam ao tamanho máximo de solicitação e resposta que a função Lambda pode receber 
e enviar, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Limites nas funções do Lambda como 
alvos (documentação do Elastic Load Balancing).

• É importante encontrar um bom equilíbrio entre desempenho, escalabilidade, segurança e custo-
benefício ao usar essa abordagem. Apesar da alta escalabilidade do Lambda, se o número de 
invocações simultâneas do Lambda exceder a cota máxima, algumas solicitações serão limitadas. Para 
obter mais informações, consulte Cotas do Lambda (documentação do Lambda). Você também precisa 
considerar os preços ao usar o Lambda. Para minimizar as invocações do Lambda, certifique-se de 
definir adequadamente o cache para a CloudFront distribuição. Para obter mais informações, consulte
Otimização do armazenamento em cache e da disponibilidade (CloudFront documentação).

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• CloudFront
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
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https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl.html
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Ferramentas

• Application Load Balancer
• Lambda
• Amazon S3

Arquitetura alvo

A imagem a seguir mostra a arquitetura sugerida quando você precisa usar CloudFront para servir 
conteúdo estático de um bucket do S3 por meio de uma VPC.

1. O cliente solicita o URL de CloudFront distribuição para obter um arquivo de site específico no bucket do 
S3.

2. CloudFront envia a solicitação para o AWS WAF. O AWS WAF filtra a solicitação usando as ACLs 
da web aplicadas à CloudFront distribuição. Se a solicitação for determinada como válida, o fluxo 
continuará. Se a solicitação for considerada inválida, o cliente receberá um erro 403.

3. CloudFront verifica seu cache interno. Se houver uma chave válida que corresponda à solicitação 
recebida, o valor associado será enviado de volta ao cliente como resposta. Caso contrário, o fluxo 
continua.

4. CloudFront encaminha a solicitação para o URL do Application Load Balancer especificado.
5. O Application Load Balancer tem um ouvinte associado a um grupo-alvo com base em uma função 

Lambda. O Application Load Balancer invoca a função Lambda.
6. A função Lambda se conecta ao bucket do S3, executa umaGetObject operação nele e retorna o 

conteúdo como uma resposta.

Automação e escala

Para automatizar a implantação de conteúdo estático usando essa abordagem, crie pipelines de CI/CD 
para atualizar os buckets do Amazon S3 que hospedam sites.

A função Lambda é escalada automaticamente para lidar com as solicitações simultâneas, dentro das 
cotas e limitações do serviço. Para obter mais informações, consulte Escalabilidade da função Lambda
e cotas do Lambda (documentação do Lambda). Para os outros serviços e recursos da AWS, como 
CloudFront o Application Load Balancer, a AWS os dimensiona automaticamente.

Ferramentas
• A Amazon CloudFront acelera a distribuição do seu conteúdo da web, entregando-o por meio de uma 

rede mundial de data centers, o que reduz a latência e melhora o desempenho.
• O Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários 

destinos. Nesse padrão, você usa um Application Load Balancer provisionado por meio do Elastic Load 
Balancing para direcionar o tráfego para a função Lambda.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda a executar o código sem precisar provisionar ou 
gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, 
para que você pague somente pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda a iniciar recursos da AWS em uma rede virtual 
definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu 
próprio datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-scaling.html
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Epopeias

Epopeias
Use CloudFront para veicular conteúdo estático do Amazon S3 por meio de uma 
VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. Crie uma VPC para hospedar 
os recursos implantados nesse 
padrão, como o Application Load 
Balancer e a função Lambda. 
 Para obter instruções, consulte
Criar uma VPC (documentação 
da Amazon VPC).

Arquiteto de nuvem

Crie uma ACL web do AWS 
WAF.

Crie uma ACL web do AWS 
WAF. Posteriormente, nesse 
padrão, você aplica essa ACL da 
web à CloudFront distribuição. 
Para obter instruções, consulte
Criação de uma ACL na web
(documentação do AWS WAF).

Arquiteto de nuvem

Criar a função do Lambda. Crie a função Lambda que serve 
o conteúdo estático hospedado 
no bucket do S3 como um site. 
Use o código fornecido na seção
Informações adicionais (p. 424)
desse padrão. Personalize o 
código para identificar o bucket 
de destino do S3.

AWS geral

Faça o upload da função 
Lambda.

Digite o comando a seguir para 
carregar o código da função 
Lambda em um arquivo de 
arquivo .zip no Lambda.

aws lambda update-function-
code \
--function-name  \  
--zip-file fileb://lambda-
alb-s3-website.zip

AWS geral

Crie um Application Load 
Balancer.

Crie um Application Load 
Balancer voltado para a 
Internet que aponte para a 
função Lambda. Para obter 
instruções, consulte Criar 
um grupo-alvo para a função 
Lambda (documentação do 
Elastic Load Balancing). Para 
uma configuração de alta 
disponibilidade, crie o Application 
Load Balancer e conecte-o a 
sub-redes privadas em diferentes 
zonas de disponibilidade.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma CloudFront distribuição. Crie uma CloudFront distribuição 
que aponte para o Application 
Load Balancer que você criou.

1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o CloudFront 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudfront/v3/home.

2. Escolha Criar distribuição.
3. Na primeira página do 

assistente Criar distribuição, 
na seção Web, escolha
Começar a usar.

4. Especifique as configurações 
da distribuição. Para obter 
mais informações, consulte
Valores especificados ao criar 
ou atualizar uma distribuição. 
Observe o seguinte:
a. Defina o Application Load 

Balancer como a origem.
b. Nas configurações de 

distribuição, escolha ACLs 
da web existentes que você 
deseja aplicar por meio do 
AWS WAF. Para obter mais 
informações, consulte AWS 
WAF web ACL.

5. Salve as alterações.
6. Depois de CloudFront criar a 

distribuição, o valor da coluna
Status da distribuição muda de
InProgresspara Deployed (Em 
andamento). Se você optar 
por permitir a distribuição, ela 
estará pronta para processar 
solicitações depois que o 
status mudar para Implantado.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Otimizando o armazenamento em cache e a disponibilidade (CloudFront documentação)
• O Lambda funciona como alvos (documentação do Elastic Load Balancing)
• Cotas Lambda (documentação do Lambda)

Sites de serviços da AWS

423

https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesWAFWebACL
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesWAFWebACL
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ConfiguringCaching.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/lambda-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Informações adicionais

• Application Load Balancer
• Lambda
• CloudFront
• Amazon S3
• AWS WAF
• Amazon VPC

Informações adicionais
Código

O exemplo da função Lambda a seguir é escrito em Node.js. Essa função Lambda atua como um servidor 
web que executa umaGetObject operação em um bucket do S3 que contém os recursos do site.

/** 

 * This is an AWS Lambda function created for demonstration purposes. 

 * It retrieves static assets from a defined Amazon S3 bucket. 

 * To make the content available through a URL, use an Application Load Balancer with a 
 Lambda integration. 
 *  
 * Set the S3_BUCKET environment variable in the Lambda function definition. 
 */

var AWS = require('aws-sdk');

exports.handler = function(event, context, callback) { 

    var bucket = process.env.S3_BUCKET;     
    var key = event.path.replace('/', ''); 
     
    if (key == '') { 
        key = 'index.html'; 
    } 

    // Fetch from S3 
    var s3 = new AWS.S3(); 
    return s3.getObject({Bucket: bucket, Key: key}, 
       function(err, data) { 

            if (err) { 
                return err; 
            } 

            var isBase64Encoded = false; 
            var encoding = 'utf8'; 
             
            if (data.ContentType.indexOf('image/') > -1) { 
                isBase64Encoded = true; 
                encoding = 'base64' 
            } 
     
            var resp = { 
                statusCode: 200, 
                headers: { 
                    'Content-Type': data.ContentType, 
                }, 
                body: new Buffer(data.Body).toString(encoding), 
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Mais padrões

                isBase64Encoded: isBase64Encoded 
            }; 

            callback(null, resp); 
        } 
    );
};

Mais padrões
• Verifique uma CloudFront distribuição da Amazon para registro de acesso, versão HTTPS e 

TLS (p. 2466)
• Implante um aplicativo baseado em gRPC em um cluster Amazon EKS e acesse-o com um Application 

Load Balancer (p. 304)
• Implemente as automações de segurança para a solução AWS WAF usando o Terraform (p. 2498)
• Ajude a proteger sub-redes públicas usando o controle de acesso baseado em atributos 

(ABAC) (p. 2548)
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Crie relatórios detalhados de custo 
e uso para trabalhos do AWS Glue

Gestão de custos
Tópicos

• Crie relatórios detalhados de custo e uso para trabalhos do AWS Glue usando o AWS Cost 
Explorer (p. 426)

• Crie relatórios detalhados de custo e uso para clusters do Amazon EMR usando o AWS Cost 
Explorer (p. 429)

• Mais padrões (p. 432)

Crie relatórios detalhados de custo e uso para 
trabalhos do AWS Glue usando o AWS Cost 
Explorer

Criado por Parijat Bhide (AWS) e Aromal Raj Jayarajan (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Gestão de custos; 
Análise

Serviços da AWS: Billing and 
Cost Management da AWS; AWS 
Glue

Resumo
Esse padrão mostra como rastrear os custos de uso dos trabalhos de integração de dados do AWS Glue 
configurando tags de alocação de custos definidas pelo usuário. Você pode usar essas tags para criar 
relatórios detalhados de custo e uso no AWS Cost Explorer para trabalhos em várias dimensões. Por 
exemplo, você pode monitorar os custos de uso no nível da equipe, do projeto ou do centro de custos.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um ou mais trabalhos do AWS Glue com tags definidas pelo usuário ativadas

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Glue
• AWS Cost Explorer

O diagrama a seguir mostra como você pode aplicar tags para rastrear os custos de uso dos trabalhos do 
AWS Glue.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:
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Ferramentas

1. Um engenheiro de dados ou administrador da AWS cria etiquetas de alocação de custos definidas pelo 
usuário para os trabalhos do AWS Glue.

2. Um administrador da AWS ativa as tags.
3. As tags reportam metadados para o AWS Cost Explorer.

Ferramentas
• O AWS Glue é um serviço para extrair, transformar e carregar (ETL) totalmente gerenciado. Ele ajuda 

você a categorizar, limpar, enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos de 
dados e fluxos de dados.

• O AWS Cost Explorer ajuda você a visualizar e analisar seus custos e uso da AWS.

Epopéias
Crie e ative tags para seus trabalhos do AWS Glue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tags de alocação de custos 
definidas pelo usuário para seus 
trabalhos do AWS Glue.

Para adicionar tags a um 
trabalho existente do AWS Glue

1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS e abra 
o console do AWS Glue.

2. No painel de navegação 
esquerdo, em ETL, selecione
Tarefas.

3. Na seção Seus trabalhos, 
escolha o nome do trabalho 
que você está marcando.

4. Escolha a guia Job details
(Detalhes do trabalho). Em 
seguida, expanda a seção
Propriedades avançadas.

5. Em Tags, escolha Adicionar 
nova tag.

6. Em Key (Chave), insira um 
nome para sua tag.

7. (Opcional) Em Valor, insira um 
valor que você deseja associar 
à chave.

8. (Opcional) Repita as etapas 
5 a 7 para cada tag que você 
deseja criar para o trabalho.

9. Escolha Save (Salvar).

Para adicionar tags a um novo 
trabalho do AWS Glue

1. Crie um novo trabalho do 
AWS Glue com base nos 

Engenheiro de dados
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
requisitos do seu caso de 
uso. Para obter instruções, 
consulte Como trabalhar 
com trabalhos no console 
do AWS Glue no Guia do 
desenvolvedor do AWS Glue.

2. Ao definir as configurações 
de detalhes do Job, siga as 
etapas 4 a 9 da seção Para 
adicionar tags a uma tarefa 
existente do AWS Glue desta 
tarefa.

Nota: Para obter mais 
informações, consulte tags da 
AWS no AWS Glue no Guia do 
desenvolvedor do AWS Glue.

Como ativar tags de alocação de 
custos definidas pelo usuário.

Siga as instruções em Ativar tags 
de alocação de custos definidas 
pelo usuário no Guia do usuário 
de faturamento da AWS.

Administrador da AWS

Crie relatórios de custo e uso para seus trabalhos do AWS Glue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie relatórios de custo e uso 
para seus trabalhos do AWS 
Glue usando filtros de tags no 
AWS Cost Explorer.

1. Faça login no AWS 
Management Console e 
abra o console do AWS Cost 
Management.

2. No painel de navegação 
esquerdo, selecione
Relatórios.

3. Escolha Criar novo relatório.
4. Em Selecionar um tipo de 

relatório, escolha Custo e uso 
(recomendado). Em seguida, 
escolha Criar relatório.

5. Em Filtros, escolha Serviço. 
O menu suspenso Serviço é 
exibido.

6. Marque as caixas de seleção 
ao lado de Glue. Em seguida, 
escolha Aplicar filtros.

7. Em Filtros, escolha Tag. O 
menu suspenso Tag é exibido.

8. Escolha Equipe. Em seguida, 
marque as caixas de seleção 
ao lado das equipes às quais 
você atribuiu tags. Exclua 

Geral da AWS, administrador da 
AWS
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https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-jobs.html
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Crie relatórios detalhados de custo 

e uso para clusters do Amazon EMR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
todas as equipes às quais 
você não atribuiu tags. Em 
seguida, escolha Aplicar 
filtros.

9. Na parte superior do gráfico, 
selecione Tag. Em seguida, 
escolha as tags para os 
trabalhos do AWS Glue para 
os quais você deseja criar um 
relatório.

10.Na parte superior do gráfico, 
escolha a lista suspensa
Últimos 3 meses e escolha o 
período que você deseja que 
o relatório cubra. Em seguida, 
escolha a lista suspensa
Mensal e escolha como você 
deseja que os itens de linha 
no relatório sejam agregados 
com base no período de 
tempo.

11.Escolha Save as (Salvar). Em 
seguida, insira um título para 
seu relatório.

12.Escolha Salvar relatório.

Para obter mais informações, 
consulte Explorando seus dados 
usando o Cost Explorer no
Guia do usuário do AWS Cost 
Management.

Crie relatórios detalhados de custo e uso para 
clusters do Amazon EMR usando o AWS Cost 
Explorer

Criado por Parijat Bhide (AWS) e Aromal Raj Jayarajan (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Gestão de custos; 
Análise; Big data

Serviços da AWS: Billing and 
Cost Management da AWS; 
Amazon EMR

Resumo
Esse padrão mostra como rastrear os custos de uso dos clusters do Amazon EMR configurando tags de 
alocação de custos definidas pelo usuário. Você pode usar essas tags para criar relatórios detalhados de 
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custo e uso no AWS Cost Explorer para clusters em várias dimensões. Por exemplo, você pode monitorar 
os custos de uso no nível da equipe, do projeto ou do centro de custos.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um ou mais clusters de EMR com tags definidas pelo usuário ativadas

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EMR
• AWS Cost Explorer

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra como você pode aplicar tags para rastrear os custos de uso de clusters 
específicos do Amazon EMR.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um engenheiro de dados ou administrador da AWS cria etiquetas de alocação de custos definidas pelo 
usuário para os clusters do Amazon EMR.

2. Um administrador da AWS ativa as tags.
3. As tags reportam metadados ao AWS Cost Explorer.

Ferramentas
Ferramentas

• O Amazon EMR é uma plataforma de cluster gerenciada que simplifica a execução de frameworks de 
Big Data na AWS para processar e analisar grandes volumes de dados.

• O AWS Cost Explorer ajuda você a visualizar e analisar seus custos e uso da AWS.

Epopéias
Crie e ative tags para seus clusters do Amazon EMR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tags de alocação de custos 
definidas pelo usuário para seus 
cluster do Amazon EMR.

Para adicionar tags a um cluster 
do Amazon EMR existente

Siga as instruções em Adicionar 
tags a um cluster existente
no Guia de gerenciamento do 
Amazon EMR.

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para adicionar tags a um novo 
cluster do Amazon EMR

Siga as instruções em Adicionar 
tags a um novo cluster no Guia 
de gerenciamento do Amazon 
EMR.

Para obter mais informações 
sobre como configurar um cluster 
do Amazon EMR, consulte
Planejar e configurar clusters
no Guia de gerenciamento do 
Amazon EMR.

Ative as tags de alocação de 
custos definidas pelo usuário.

Siga as instruções em Ativar tags 
de alocação de custos definidas 
pelo usuário no Guia do usuário 
de faturamento da AWS.

Administrador da AWS

Crie relatórios de custo e uso para seus clusters do Amazon EMR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie relatórios de custo e uso 
para seus clusters do Amazon 
EMR usando filtros de tags no 
AWS Cost Explorer.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do AWS Cost 
Management.

2. No painel de navegação 
à esquerda, selecione
Relatórios.

3. Escolha Criar novo relatório.
4. Em Selecionar um tipo de 

relatório, escolha Custo e uso 
(recomendado). Em seguida, 
escolha Criar relatório.

5. Em Filtros, escolha Serviço. 
O menu suspenso Serviço é 
exibido.

6. Marque as caixas de seleção 
ao lado de EMR (Elastic 
MapReduce) e EC2 Instâncias 
(Elastic Compute Cloud 
— Compute). Em seguida, 
escolha Aplicar filtros.

7. Em Filtros, escolha Tag. O 
menu suspenso Tag é exibido.

8. Escolha Equipe. Em seguida, 
marque as caixas de seleção 
ao lado das equipes às quais 
você atribuiu tags. Exclua 
todas as equipes às quais 

Geral da AWS, administrador da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
você não atribuiu tags. Em 
seguida, escolha Aplicar 
filtros.

9. Na parte superior do gráfico, 
selecione Tag. Em seguida, 
escolha as tags para os 
clusters do Amazon EMR para 
os quais você deseja criar um 
relatório.

10.Na parte superior do gráfico, 
escolha a lista suspensa
Últimos 3 meses e escolha o 
período que você deseja que 
o relatório cubra. Em seguida, 
escolha a lista suspensa
Mensal e escolha como você 
deseja que os itens de linha 
no relatório sejam agregados 
com base no período de 
tempo.

11.Escolha Save as (Salvar). Em 
seguida, insira um título para 
seu relatório.

12.Escolha Salvar relatório.

Para obter mais informações, 
consulte Explorar seus dados 
usando o Cost Explorer no
Guia do usuário do AWS Cost 
Management.

Mais padrões
• Automatize a exclusão de recursos da AWS usando aws-nuke (p. 1169)
• Automatize a criação de recursos AppStream 2.0 usando a AWS CloudFormation (p. 928)
• Arquive itens automaticamente no Amazon S3 usando o TTL do DynamoDB (p. 2067)
• Pare e inicie automaticamente uma instância de banco de dados Amazon RDS usando o AWS Systems 

Manager Maintenance Windows (p. 1183)
• Crie relatórios de custo e uso detalhados para o Amazon RDS e o Amazon Aurora (p. 521)
• Exclua volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) usando o AWS Config e com o AWS 

Config AWS Systems Manager (p. 2494)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
• Estimativa dos custos de armazenamento para uma tabela do Amazon DynamoDB (p. 554)
• Estimar o custo de uma tabela do DynamoDB para capacidade sob demanda (p. 546)
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AWS Data Exchange para o Amazon S3

data lake
Tópicos

• Automatize a ingestão de dados do AWS Data Exchange para o Amazon S3 (p. 433)
• Crie um pipeline de dados para ingerir, transformar e analisar dados do Google Analytics usando o 

AWS DataOps Development Kit (p. 436)
• Configure o acesso entre contas a um AWS Glue Data Directory usando o Amazon Athena (p. 442)
• Implemente e gerencie um data lake sem servidor na nuvem da AWS usando a infraestrutura como 

código (p. 451)
• Faça a ingestão econômica de dados de IoT diretamente no Amazon S3 usando o AWS IoT 

Greengrass (p. 455)
• Migre dados do Hadoop para o Amazon S3 usando o WanDisco LiveData Migrator (p. 465)
• Mais padrões (p. 471)

Automatize a ingestão de dados do AWS Data 
Exchange para o Amazon S3

Criado por Adnan Alvee (AWS)

Tecnologias: Análise; lagos de 
dados

Meio ambiente: Produção Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon CloudWatch; AWS 
Lambda; Amazon SNS

Resumo
Esse padrão oferece um CloudFormation modelo da AWS que permite que você ingira automaticamente 
dados do AWS Data Exchange em seu data lake no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). 

O AWS Data Exchange é um serviço que facilita a troca segura de conjuntos de dados baseados 
em arquivos na nuvem da AWS. Os conjuntos de dados do AWS Data Exchange são baseados em 
assinaturas. Como assinante, você também pode acessar as revisões do conjunto de dados à medida que 
os provedores publicam novos dados. 

O CloudFormation modelo da AWS cria um evento Amazon CloudWatch Events e uma função do AWS 
Lambda. O evento fica atento a todas as atualizações do conjunto de dados que você assinou. Se houver 
uma atualização, CloudWatch iniciará uma função Lambda, que copia os dados para o bucket do S3 
que você especificar. Quando os dados forem copiados com sucesso, o Lambda enviará a você uma 
notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Assinatura de um conjunto de dados no AWS Data Exchange

Limitações
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• O CloudFormation modelo da AWS deve ser implantado separadamente para cada conjunto de dados 
inscrito no AWS Data Exchange.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS Lambda
• Amazon S3
• AWS Data Exchange
• Amazon CloudWatch
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation modelo da AWS várias vezes para os conjuntos de dados que deseja 
ingerir no data lake.

Ferramentas
• AWS Data Exchange — Um serviço que torna mais fácil para os clientes da AWS trocarem com 

segurança conjuntos de dados baseados em arquivos na nuvem da AWS. Como assinante, você pode 
encontrar e assinar centenas de produtos de provedores de dados qualificados. Em seguida, você pode 
baixar rapidamente o conjunto de dados ou copiá-lo para o Amazon S3 para uso em uma variedade de 
serviços de análise e aprendizado de máquina da AWS. Qualquer pessoa com uma conta da AWS pode 
ser assinante do AWS Data Exchange.

• AWS Lambda — um serviço de computação que permite que você execute código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O AWS Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga somente pelo 
tempo de computação utilizado; não haverá cobrança quando seu código não estiver em execução. Com 
o AWS Lambda, você pode executar código para praticamente qualquer tipo de aplicativo ou serviço 
de backend sem precisar de administração. O AWS Lambda executa seu código em uma infraestrutura 
de computação de alta disponibilidade e gerencia todos os recursos computacionais, inclusive a 
manutenção do servidor e sistema operacional, provisionamento e a escalabilidade automática da 
capacidade e o monitoramento e o registro em log do código.

• Amazon S3 — Armazenamento para a Internet. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e 
recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar na web.

• Amazon CloudWatch Events — oferece um streaming quase em tempo real de eventos do sistema 
que descrevem as alterações nos recursos da AWS. Com regras simples que você pode configurar 
rapidamente, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais streams ou funções de 
destino. CloudWatch Os eventos se tornam ciente das alterações operacionais no momento em 
que ocorrem. Ele responde a essas alterações operacionais e executa ação corretiva conforme 
necessário, enviando mensagens para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo alterações 
e capturando informações de estado. Você também pode usar o CloudWatch Events para programar 
ações automatizadas que sejam iniciadas em determinados momentos usando expressões cron ou rate.

• Amazon SNS — um serviço web que permite que aplicações, usuários finais e dispositivos enviem 
e recebam notificações da nuvem instantaneamente. O Amazon SNS fornece tópicos (canais de 
comunicação) para many-to-many mensagens de alto rendimento e baseadas em push. Usando tópicos 
do Amazon SNS, os editores podem distribuir mensagens para um grande número de assinantes para 
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processamento parallel, incluindo filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), funções do 
AWS Lambda e webhooks HTTP/S. Você também pode usar o Amazon SNS para enviar notificações 
aos usuários finais usando o celular, o SMS e o e-mail.

Epopeias
Assinar ar ar ar ar um conjunto de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Assinar ar ar ar ar ar ar ar ar ar 
ar

No console do AWS Data 
Exchange, assine um conjunto 
de dados. Para obter instruções, 
consulte o link na seção 
“Recursos relacionados”.

AWS geral

Observe os atributos do conjunto 
de dados.

Anote a região, o ID e o ID de 
revisão da AWS para o conjunto 
de dados. Você precisará desse 
CloudFormation modelo da AWS 
na próxima etapa.

AWS geral

Implemente o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket e uma pasta no 
S3.

Se você já tiver um data lake 
no Amazon S3, crie uma pasta 
para armazenar os dados a 
serem ingeridos do AWS Data 
Exchange. Se você estiver 
implantando o modelo para fins 
de teste, crie um novo bucket do 
S3 e anote o nome do bucket e o 
prefixo da pasta para a próxima 
etapa.

AWS geral

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS fornecido como 
anexo a esse padrão. Configure 
os seguintes parâmetros 
para corresponder às suas 
configurações de conta, conjunto 
de dados e bucket do S3 da 
AWS: Região da AWS do 
conjunto de dados, ID do 
conjunto de dados, ID da revisão, 
nome do bucket do S3 (por 
exemplo, DOC-EXAMPLE-
BUCKET), prefixo da pasta (por 
exemplo, myfolder/) e e-mail para 
notificação do SNS. Você pode 
definir o parâmetro Nome do 
conjunto de dados para qualquer 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
nome. Quando você implanta 
o modelo, ele executa uma 
função do Lambda para ingerir 
automaticamente o primeiro 
conjunto de dados disponível no 
conjunto de dados. A ingestão 
subsequente então ocorre 
automaticamente, à medida 
que novos dados chegam ao 
conjunto de dados.

Recursos relacionados
• Assinatura de produtos de dados no AWS Data Exchange (documentação do AWS Data Exchange)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie um pipeline de dados para ingerir, transformar 
e analisar dados do Google Analytics usando o 
AWS DataOps Development Kit

Criado por Anton Kukushkin (AWS) e Rudy Puig (AWS)

Repositório de código:

• Exemplos de DDK da AWS 
— Analisando dados do 
Google Analytics com Amazon 
AppFlow, Amazon Athena e 
AWS DataOps Development 
Kit

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: lagos de dados; 
análise DevOps; infraestrutura

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: Amazon 
AppFlow; Amazon Athena; AWS 
CDK; AWS Lambda; Amazon S3

Resumo
Esse padrão descreve como criar um pipeline de dados para ingerir, transformar e analisar dados do 
Google Analytics usando o AWS DataOps Development Kit (DDK) e outros serviços da AWS. O AWS DDK 
é uma estrutura de desenvolvimento de código aberto que ajuda você a criar fluxos de trabalho de dados 
e uma arquitetura de dados moderna na AWS. Um dos principais objetivos do AWS DDK é economizar o 
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tempo e o esforço normalmente dedicados a tarefas trabalhosas de pipeline de dados, como orquestrar 
pipelines, criar infraestrutura e criar a DevOps base dessa infraestrutura. Você pode transferir essas 
tarefas trabalhosas para o AWS DDK para que você possa se concentrar em escrever código e outras 
atividades de alto valor.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um AppFlow conector Amazon para o Google Analytics, configurado
• Python e pip (gerenciador de pacotes do Python)
• Git, instalado e configurado
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada
• Cloud Development Kit da AWS (AWS CDK), instalado

Versões do produto

• Python 3.7 ou posterior
• pip 9.0.3 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazônia AppFlow
• Amazon Athena
• Amazônia CloudWatch
• Amazônia EventBridge
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• Kit DataOps de desenvolvimento da AWS (DDK)
• AWS Lambda

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra o processo orientado por eventos que ingere, transforma e analisa os dados 
do Google Analytics.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Uma regra de eventos CloudWatch programados pela Amazon invoca a Amazon AppFlow.
2. A Amazon AppFlow ingere dados do Google Analytics em um bucket S3.
3. Depois que os dados são ingeridos pelo bucket do S3, as notificações de eventos EventBridge são 

geradas, capturadas por uma regra de CloudWatch eventos e colocadas em uma fila do Amazon SQS.
4. Uma função Lambda consome eventos da fila do Amazon SQS, lê os respectivos objetos do S3, 

transforma os objetos no formato Apache Parquet, grava os objetos transformados no bucket do S3 e, 
em seguida, cria ou atualiza a definição da tabela do AWS Glue Data Catalog.

5. Uma consulta do Athena é executada na tabela.

437

https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/google-analytics.html
https://www.python.org/downloads/
https://pip.pypa.io/en/stable/cli/pip_download/
https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-First-Time-Git-Setup
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/getting_started.html#getting_started_install


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

Ferramentas
Ferramentas da AWS

• AppFlowA Amazon é um serviço de integração totalmente gerenciado que o habilita a trocar dados com 
segurança entre aplicações de software como serviço (SaaS).

• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que o ajuda a analisar dados diretamente no 
Amazon S3 usando SQL padrão.

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e as aplicações 
que você executa na AWS em tempo real.

• Amazon EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor que o habilita a conectar as 
aplicações a dados em tempo real de diversas fontes. Por exemplo, funções do AWS Lambda, endpoints 
de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras contas da AWS.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que o ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) oferece uma fila hospedada segura, durável e 
disponível que ajuda a integrar e desacoplar sistemas de software e componentes distribuídos.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que o ajuda a executar o código sem a necessidade de 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, então você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Cloud Development Kit (CDK) é uma estrutura para definir a infraestrutura de nuvem em código 
e provisioná-la por meio da AWS CloudFormation.

• O AWS DataOps Development Kit (DDK) é uma estrutura de desenvolvimento de código aberto para 
ajudar você a criar fluxos de trabalho de dados e uma arquitetura de dados moderna na AWS.

Código

O código para esse padrão está disponível no GitHub AWS DataOps Development Kit (DDK) e na análise 
de dados do Google Analytics com os repositórios Amazon AppFlow, Amazon Athena e AWS DataOps 
Development Kit.

Epopéias
Insta a AWS DDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Insta a AWS AWS. Para instalar o AWS DDK 
CLI, execute opip install 
aws_ddk comando.

DevOps engenheiro

Preparar o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o código-fonte. Para clonar o código-fonte, 
execute o seguinte comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/aws-
ddk-examples.git

DevOps engenheiro

438

https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/what-is-appflow.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/home.html
https://github.com/awslabs/aws-ddk
https://github.com/awslabs/aws-ddk
https://github.com/aws-samples/aws-ddk-examples/tree/main/appflow_athena
https://github.com/aws-samples/aws-ddk-examples/tree/main/appflow_athena
https://github.com/aws-samples/aws-ddk-examples/tree/main/appflow_athena


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um ambiente virtual. Navegue até o diretório do 
código-fonte e execute o 
seguinte comando para criar um 
ambiente virtual:

cd appflow_athena && python3 
 -m venv .venv

DevOps engenheiro

Instale as dependências. Para ativar o ambiente virtual 
e instalar as dependências, 
execute o seguinte comando:

source .venv/bin/activate 
 && pip install -r 
 requirements.txt

DevOps engenheiro

Implante o aplicativo que usa seu pipeline de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a configuração do 
ambiente.

O DDK Core é uma biblioteca 
de construções de CDK da 
AWS que você pode usar para 
criar seus fluxos de trabalho e 
arquitetura de dados. Você pode 
usar o DDK Core para configurar 
seu ambiente com base em 
seus requisitos modificando 
oddk.json arquivo.

1. Noappflow_athena
diretório, abra seuddk.json
arquivo.

2. Substitua o valoraccount do 
placeholder pelo ID da sua 
conta da AWS e substitua o 
valorregion do placeholder 
pela sua região da AWS. Por 
exemplo:

{ 
    "environments": { 
        "dev": { 
            "account": 
 "222222222222", 
            "region": "us-
east-1", 
            "resources": { 
                "bucket": 
 {"versioned": false, 
 "removal_policy": 
 "destroy"}, 

DevOps engenheiro
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                "lambda-
stage-function": 
 {"memory_size": 512, 
 "timeout":  60} 
            } 
        } 
    }
}

Faça o bootstrap o ambiente. 1. Confirme se a CLI da AWS 
está configurada com 
credenciais válidas para sua 
conta da AWS. Para obter 
mais informações, consulte
Perfis nomeados da AWS.

2. Execute o comando ddk 
bootstrap.

DevOps engenheiro

Implantar os dados. Para implantar o pipeline de 
dados, execute oddk deploy
comando.

DevOps engenheiro

Solução de problemas

Problema Solução

A implantação falha durante a criação de 
umAWS::AppFlow::Flow recurso e você recebe 
o seguinte erro:Connector Profile with 
name ga-connection does not exist

Confirme se você criou um AppFlow conector 
Amazon para o Google Analytics e o nomeouga-
connection.

Para obter instruções, consulte o Google Analytics
na AppFlow documentação da Amazon.

Recursos relacionados
• Kit DataOps de desenvolvimento da AWS (DDK) (GitHub)
• Exemplos de DDK da AWS (GitHub)

Informações adicionais
Os pipelines de dados do AWS DDK são compostos por um ou vários estágios. Nos exemplos de código a 
seguir, você usaAppFlowIngestionStage para ingerir dados do Google Analytics,SqsToLambdaStage
lidar com a transformação de dados eAthenaSQLStage executar a consulta Athena.

Primeiro, os estágios de transformação e ingestão de dados são criados, conforme mostra o exemplo de 
código a seguir:

        appflow_stage = AppFlowIngestionStage( 
            self, 
            id="appflow-stage", 
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            environment_id=environment_id, 
            flow_name=flow.flow_name, 
        ) 
        sqs_lambda_stage = SqsToLambdaStage( 
            self, 
            id="lambda-stage", 
            environment_id=environment_id, 
            code=Code.from_asset("./ddk_app/lambda_handlers"), 
            handler="handler.lambda_handler", 
            layers=[ 
                LayerVersion.from_layer_version_arn( 
                    self, 
                    id="layer", 
                    layer_version_arn=f"arn:aws:lambda:
{self.region}:336392948345:layer:AWSDataWrangler-Python39:1", 
                ) 
            ], 
        ) 
        # Grant lambda function S3 read & write permissions 
        bucket.grant_read_write(sqs_lambda_stage.function) 
        # Grant Glue database & table permissions 
        sqs_lambda_stage.function.add_to_role_policy( 
            self._get_glue_db_iam_policy(database_name=database.database_name) 
        ) 
        athena_stage = AthenaSQLStage( 
            self, 
            id="athena-sql", 
            environment_id=environment_id, 
            query_string=( 
                "SELECT year, month, day, device, count(user_count) as cnt " 
                f"FROM {database.database_name}.ga_sample " 
                "GROUP BY year, month, day, device " 
                "ORDER BY cnt DESC " 
                "LIMIT 10; " 
            ), 
            output_bucket_name=bucket.bucket_name, 
            output_object_key="query-results/", 
            additional_role_policy_statements=[ 
                self._get_glue_db_iam_policy(database_name=database.database_name) 
            ], 
        )

Em seguida, aDataPipeline construção é usada para “conectar” os estágios usando EventBridge 
regras, como mostra o exemplo de código a seguir:

        ( 
            DataPipeline(self, id="ingestion-pipeline") 
            .add_stage( 
                appflow_stage, 
                override_rule=Rule( 
                    self, 
                    "schedule-rule", 
                    schedule=Schedule.rate(Duration.hours(1)), 
                    targets=appflow_stage.get_targets(), 
                ), 
            ) 
            .add_stage( 
                sqs_lambda_stage, 
                # By default, AppFlowIngestionStage stage emits an event after the flow run 
 finishes successfully 
                # Override rule below changes that behavior to call the stage when data 
 lands in the bucket instead 
                override_rule=Rule( 
                    self, 
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                    "s3-object-created-rule", 
                    event_pattern=EventPattern( 
                        source=["aws.s3"], 
                        detail={ 
                            "bucket": {"name": [bucket.bucket_name]}, 
                            "object": {"key": [{"prefix": "ga-data"}]}, 
                        }, 
                        detail_type=["Object Created"], 
                    ), 
                    targets=sqs_lambda_stage.get_targets(), 
                ), 
            ) 
            .add_stage(athena_stage) 
        )

Para obter mais exemplos de código, consulte o repositório GitHub Analisando dados do Google Analytics 
com Amazon AppFlow, Amazon Athena e AWS DataOps Development Kit.

Configure o acesso entre contas a um AWS Glue 
Data Directory usando o Amazon Athena

Criado por Denis Avdonin (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: lagos de dados; 
análise; big data

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; AWS Glue

Resumo
Esse padrão fornece step-by-step instruções, incluindo exemplos de políticas do AWS Identity and 
Access Management (IAM), para configurar o compartilhamento entre contas de um conjunto de dados 
armazenado em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando o AWS Glue Data 
Catalog. É possível armazenar o conjunto de dados em um bucket do S3. Os metadados são coletados por 
um rastreador do AWS Glue e colocados no catálogo de dados do AWS Glue. O bucket S3 e o catálogo 
de dados do AWS Glue residem em uma conta da AWS chamada de conta de dados. Você pode fornecer 
acesso aos diretores do IAM em outra conta da AWS conhecida como conta de consumidor. Os usuários 
podem consultar os dados na conta do consumidor usando o mecanismo de consulta sem servidor 
Amazon Athena.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas contas ativas da AWS
• Um bucket S3 em uma das contas da AWS
• Mecanismo do Athena versão 2
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada (ou AWS CloudShell para 

executar comandos da AWS CLI)

Versões do produto
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Esse padrão funciona somente com o motor Athena versão 2 e o motor Athena versão 3. Recomendamos 
que você faça upgrade para o mecanismo do Athena versão 3. Se você não conseguir fazer o upgrade do 
motor Athena versão 1 para o motor Athena versão 3, siga a abordagem do acesso entre contas do AWS 
Glue Data Catalog com o Amazon Athena no blog de Big Data da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Athena
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Glue
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Key Management Service (AWS KMS)

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura que usa permissões do IAM para compartilhar dados em um 
bucket S3 em uma conta da AWS (conta de dados) com outra conta da AWS (conta de consumidor) por 
meio do catálogo de dados do AWS Glue.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. A política de bucket do S3 na conta de dados concede permissões para uma função do IAM na conta do 
consumidor e para a função de serviço de rastreador do AWS Glue na conta de dados.

2. A política de chaves do AWS KMS na conta de dados concede permissões para a função do IAM na 
conta do consumidor e para a função de serviço de rastreador do AWS Glue na conta de dados.

3. O rastreador do AWS Glue na conta de dados descobre o esquema dos dados armazenados no bucket 
do S3.

4. A política de recursos do catálogo de dados do AWS Glue na conta de dados concede acesso à função 
do IAM na conta do consumidor.

5. Um usuário cria uma referência de catálogo nomeada na conta do consumidor usando um comando da 
AWS CLI.

6. Uma política do IAM concede a uma função do IAM na conta do consumidor acesso aos recursos na 
conta de dados. A política de confiança da função do IAM permite que os usuários do IAM na conta do 
consumidor assumam a função do IAM.

7. Um usuário na conta do consumidor assume a função do IAM e acessa objetos no catálogo de dados 
usando consultas SQL.

8. O mecanismo sem servidor Athena executa as consultas SQL.

Observação: você pode conceder acesso diretamente aos usuários do IAM e até mesmo a todos os 
diretores da conta do consumidor, mas as melhores práticas do IAM recomendam conceder permissões a 
uma função do IAM e assumir a função pelos usuários do IAM ou usando a federação de identidades.

Ferramentas
• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que ajuda você a analisar os dados diretamente 

no Amazon S3 usando SQL padrão.
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
• O AWS Glue é um serviço ETL (extração, transformação e carregamento) totalmente gerenciado. Ele 

ajuda você a categorizar, limpar, enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos 
de dados e fluxos de dados.
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• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
proteger seus dados.

Epopéias
Configurar permissões na conta de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conceda acesso aos dados no 
bucket do S3.

Crie uma política de bucket 
do S3 com base no modelo a 
seguir e atribua a política ao 
bucket em que os dados estão 
armazenados.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                     
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
                     
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
                ] 
            }, 
            "Action": 
 "s3:GetObject", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket/
*" 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                      
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
                      
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
                ] 
            }, 
            "Action": 
 "s3:ListBucket", 

Cloud Directory
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            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket" 
        } 
    ]
}

A política de bucket concede 
permissões para a função IAM 
na conta do consumidor e para a 
função de serviço de rastreador 
do AWS Glue na conta de dados.

(Se necessário) Conceda acesso 
à chave de criptografia de dados.

Se o bucket S3 for criptografado 
por uma chave do AWS 
KMS, concedakms:Decrypt
permissão sobre a chave para 
a função do IAM na conta do 
consumidor e para a função de 
serviço de rastreador do AWS 
Glue na conta de dados.

Atualize a política de chaves com 
a seguinte declaração:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": [ 
            
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
            
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
        ] 
    }, 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Resource": 
 "arn:aws:kms:<region>:<data 
 account id>:key/<key id>"
}

Cloud Directory
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Conceda ao rastreador acesso 
aos dados.

Anexe a seguinte política do 
IAM à função de serviço do 
rastreador:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "s3:GetObject", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket/
*" 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "s3:ListBucket", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket" 
        } 
    ]
} 

Cloud Directory

(Se necessário) Conceda ao 
rastreador acesso à chave de 
criptografia de dados.

Se o bucket S3 for criptografado 
por uma chave do AWS 
KMS, concedakms:Decrypt
permissão sobre a chave para a 
função de serviço do rastreador 
anexando a seguinte política a 
ele:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Resource": 
 "arn:aws:kms:<region>:<data 
 account id>:key/<key id>"
}

Cloud Directory
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conceda à função do IAM 
na conta do consumidor e ao 
rastreador acesso ao catálogo de 
dados.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console do AWS Glue.

2. No painel de navegação, em
Catálogo de dados, escolha
Configurações.

3. Na seção Permissões, 
adicione a declaração a seguir 
e escolha Salvar.

{ 
    "Version" : 
 "2012-10-17", 
    "Statement" : [  
        { 
            "Effect" : 
 "Allow", 
            "Principal" : { 
                "AWS" : [ 
                     
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:role/<role 
 name>", 
                    
 "arn:aws:iam::<data account 
 id>:role/service-role/
AWSGlueServiceRole-data-
bucket-crawler" 
                ] 
            }, 
            "Action" : 
 "glue:*", 
            "Resource" : [  
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:catalog",  
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:database/*",  
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:table/*"  
            ] 
        }  
    ]
}

Essa política permite todas 
as ações do AWS Glue em 
todos os bancos de dados e 
tabelas na conta de dados. Você 
pode personalizar a política 
para conceder somente as 
permissões necessárias aos 
principais consumidores. Por 
exemplo, você pode fornecer 
acesso somente leitura a tabelas 

Cloud Directory
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específicas ou visualizações em 
um banco de dados.

Acesse dados da conta do consumidor

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma referência nomeada 
para o catálogo de dados.

Para criar uma referência de 
catálogo de dados nomeada, 
use CloudShellou uma CLI da 
AWS instalada localmente para 
executar o seguinte comando:

aws athena create-data-
catalog --name <shared 
 catalog name> --type GLUE 
 --parameters catalog-
id=<data account id>

Cloud Directory

Conceda à função do IAM na 
conta do consumidor acesso aos 
dados.

Anexe a seguinte política à 
função do IAM na conta do 
consumidor para conceder à 
função acesso aos dados entre 
contas:

{ 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
        { 
             "Effect": 
 "Allow", 
             "Action": 
 "s3:GetObject", 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket/
*" 
        }, 
        { 
             "Effect": 
 "Allow", 
             "Action": 
 "s3:ListBucket", 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::data-bucket" 
        }, 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "glue:*", 
            "Resource": [ 
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:catalog", 

Cloud Directory
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 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:database/*", 
                 
 "arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:table/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Em seguida, use o modelo a 
seguir para especificar quais 
usuários podem aceitar a função 
do IAM em sua política de 
confiança:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
       { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": 
 "arn:aws:iam::<consumer 
 account id>:user/<IAM 
 user>" 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

Por fim, conceda permissões ao 
usuário para assumir a função do 
IAM anexando a mesma política 
ao grupo de usuários ao qual ele 
pertence.

(Se necessário) Conceda à 
função do IAM na conta do 
consumidor acesso à chave de 
criptografia de dados.

Se o bucket S3 for criptografado 
por uma chave do AWS 
KMS, concedakms:Decrypt
permissão sobre a chave para 
a função do IAM na conta do 
consumidor anexando a seguinte 
política a ela:

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": 
 "kms:Decrypt", 
     "Resource": 
 "arn:aws:kms:<region>:<data 
 account id>:key/<key id>"
}

Cloud Directory
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude para a função do IAM 
na conta do consumidor para 
acessar os dados.

Como consumidor de dados,
mude para a função IAM para 
acessar dados na conta de 
dados.

Consumidor de dados

Acesse os dados. Consulte dados usando o 
Athena. Por exemplo, abra o 
editor de consultas Athena e 
execute a seguinte consulta:

SELECT * 
  FROM <shared catalog 
 name>.<database 
 name>.<table name>

Em vez de usar uma referência 
de catálogo nomeada, você 
também pode fazer referência 
ao catálogo pelo seu Nome de 
Recurso Amazon (ARN).

Observação: se você usar 
uma referência dinâmica do 
catálogo em uma consulta ou 
visualização, coloque-a entre 
aspas duplas escapadas (\”). Por 
exemplo:

SELECT *  
  FROM 
 \"glue:arn:aws:glue:<region>:<data 
 account id>:catalog
\".<database name>.<table 
 name>

Para obter mais informações, 
consulte Acesso entre contas 
aos catálogos de dados do AWS 
Glue no Guia do usuário do 
Amazon Athena.

Consumidor de dados

Recursos relacionados
• Acesso entre contas aos catálogos de dados do AWS Glue (documentação do Athena)
• (AWS CLI) create-data-catalog (Referência de comandos da CLI da AWS)
• Acesso entre contas ao catálogo de dados do AWS Glue com o Amazon Athena (blog de Big Data da 

AWS)
• Práticas recomendadas de segurança no IAM (documentação do IAM)
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Informações adicionais
Usando o Lake Formation como uma alternativa para o compartilhamento entre contas

Você também pode usar o AWS Lake Formation para compartilhar o acesso aos objetos de catálogo 
do AWS Glue entre contas. O Lake Formation fornece controle de acesso refinado no nível da coluna 
e da linha, controle de acesso baseado em tags, tabelas controladas para transações ACID e outras 
funcionalidades. Embora o Lake Formation esteja bem integrado ao Athena, ele requer configuração 
adicional em comparação com a abordagem exclusiva do IAM desse padrão. Recomendamos que você 
considere a decisão de usar os controles de acesso do Lake Formation ou somente do IAM dentro do 
contexto mais amplo da arquitetura geral da sua solução. As considerações incluem quais outros serviços 
estão envolvidos e como eles se integram às duas abordagens.

Implemente e gerencie um data lake sem servidor 
na nuvem da AWS usando a infraestrutura como 
código

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS) e Abdel Jaidi (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Lagos de dados; 
análise; sem servidor; DevOps

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
S3; Amazon SQS; AWS; AWS 
CloudFormation Glue; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
AWS Step Functions; Amazon 
DynamoDB

Resumo
Esse padrão descreve como usar computação sem servidor e infraestrutura como código (IaC) para 
implementar e administrar um data lake na nuvem da Amazon Web Services (AWS). Esse padrão é 
baseado no workshop de estrutura de data lake sem servidor (SDLF) desenvolvido pela AWS.

O SDLF é uma coleção de recursos reutilizáveis que aceleram a entrega de lagos de dados corporativos 
na nuvem da AWS e ajudam na implantação mais rápida na produção. Ele é usado para implementar a 
estrutura fundamental de um data lake seguindo as melhores práticas.

O SDLF implementa um processo de integração/implantação contínua (CI/CD) em toda a implantação do 
código e da infraestrutura usando serviços da AWS CodePipeline, como AWS CodeBuild, AWS e AWS 
CodeCommit.

Esse padrão usa vários serviços sem servidor da AWS para simplificar o gerenciamento do data lake. Isso 
inclui Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon DynamoDB para armazenamento, AWS 
Lambda e AWS Glue para computação, Amazon CloudWatch Events, Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS), e AWS Step Functions para orquestração.

Os serviços de código da AWS CloudFormation e da AWS atuam como a camada IaC para fornecer 
implantações rápidas e reproduzíveis com operações e administração fáceis.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada. 
• Um cliente Git, instalado e configurado.
• O workshop do SDLF, aberto em uma janela do navegador da web e pronto para uso. 

 

Arquitetura

O diagrama de arquitetura ilustra um processo orientado por eventos com as etapas a seguir. 

1. Depois que um arquivo é adicionado ao bucket de dados brutos do S3, uma notificação de evento do 
Amazon S3 é colocada em uma fila do SQS. Cada notificação é entregue como um arquivo JSON, que 
contém metadados como o nome do bucket do S3, a chave do objeto ou o timestamp.

2. Essa notificação é consumida por uma função Lambda que encaminha o evento para o processo correto 
de extração, transformação e carregamento (ETL) com base nos metadados. A função Lambda também 
pode usar configurações contextuais armazenadas em uma tabela do Amazon DynamoDB. Essa etapa 
permite o desacoplamento e a escalabilidade para vários aplicativos no data lake.

3. O evento é roteado para a primeira função Lambda no processo ETL, que transforma e move dados 
da área de dados brutos para a área de teste do data lake. A primeira etapa é atualizar o catálogo 
abrangente. Essa é uma tabela do DynamoDB que contém todos os metadados do arquivo do data 
lake. Cada linha nesta tabela contém metadados operacionais sobre um único objeto armazenado no 
Amazon S3. Uma chamada síncrona é feita para uma função Lambda que executa uma transformação 
de luz, que é uma operação computacionalmente barata (como converter um arquivo de um formato 
para outro), no objeto S3. Como um novo objeto foi adicionado ao bucket intermediário do S3, o 
catálogo abrangente é atualizado e uma mensagem é enviada para a fila do SQS aguardando a próxima 
fase no ETL.

4. Uma regra de CloudWatch eventos aciona uma função Lambda a cada 5 minutos. Essa função verifica 
se as mensagens foram entregues à fila SQS da fase anterior do ETL. Se uma mensagem foi entregue, 
a função Lambda inicia a segunda função do AWS Step Functions no processo de ETL.

5. Uma transformação pesada é então aplicada em um lote de arquivos. Essa transformação pesada é 
uma operação computacionalmente cara, como uma chamada síncrona para uma tarefa do AWS Glue, 
uma tarefa do AWS Fargate, uma etapa do Amazon EMR ou um SageMaker notebook da Amazon. 
Os metadados da tabela são extraídos dos arquivos de saída usando um rastreador do AWS Glue, 
que atualiza o catálogo do AWS Glue. Os metadados do arquivo também são adicionados à tabela 
abrangente do catálogo no DynamoDB. Finalmente, uma etapa de qualidade de dados aproveitando o
Deequ também é executada.

Pilha de tecnologia

• CloudWatch Eventos da Amazon
• AWS CloudFormation
• AWS CodePipeline
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• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• Amazon DynamoDB
• AWS Glue
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SQS
• AWS Step Functions

Ferramentas
• Amazon CloudWatch Events - O CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de eventos 

do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.
• AWS CloudFormation: CloudFormation ajuda a criar e provisionar implantações de infraestrutura da 

AWS de maneira previsível e repetível.
• AWS CodeBuild: CodeBuild é um serviço de compilação totalmente gerenciado que compila o código-

fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para implantação.
• AWS CodeCommit: CodeCommit é um serviço de controle de versão hospedado pela AWS que 

pode ser usado para armazenar e gerenciar ativos de maneira privada (como código-fonte e arquivos 
binários).

• AWS CodePipeline: CodePipeline é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para modelar, 
visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar suas alterações de software de maneira 
contínua.

• Amazon DynamoDB - O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que 
fornece um desempenho rápido e previsível com escalabilidade. 

• AWS Glue — O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado que facilita a preparação e o 
carregamento de dados para análise.

• AWS Lambda: o Lambda é compatível com a execução de código sem provisionar ou gerenciar 
servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, 
desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

• Amazon S3 - O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos altamente escalável. O Amazon S3 pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• AWS Step Functions - O AWS Step Functions é um orquestrador de funções sem servidor que facilita 
a sequência de funções do AWS Lambda e vários serviços da AWS em aplicativos essenciais aos 
negócios.

• Amazon SQS — O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) é um serviço de enfileiramento 
de mensagens totalmente gerenciado que ajuda você a dissociar e escalar microsserviços, sistemas 
distribuídos e aplicativos sem servidor.

• Deequ — O Deequ é uma ferramenta que ajuda você a calcular métricas de qualidade de dados para 
grandes conjuntos de dados, definir e verificar restrições de qualidade de dados e se manter informado 
sobre mudanças na distribuição de dados.

Código

O código-fonte e os recursos do SDLF estão disponíveis no  GitHub repositório do AWS Labs.
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Épicos
Configure o pipeline de CI/CD para provisionar o IaC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o pipeline de CI/CD 
para gerenciar o IaC para o data 
lake.

Faça login no AWS Management 
Console e siga as etapas da 
seção de configuração inicial
do workshop do SDLF. Isso cria 
os recursos iniciais de CI/CD, 
como CodeCommit repositórios, 
CodeBuild ambientes e 
CodePipeline pipelines que 
provisionam e gerenciam o IaC 
para o data lake.

DevOps engenheiro

Controle de versão do iAc

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o CodeCommit repositório 
na sua máquina local.

Siga as etapas da seção
Implantando as bases do 
workshop do SDLF. Isso ajuda 
você a clonar o repositório Git 
que hospeda o IaC em seu 
ambiente local. 

Para obter mais informações, 
consulte Conexão com 
CodeCommit repositórios na 
CodeCommit documentação.

DevOps engenheiro

Modifique os CloudFormation 
modelos.

Use sua estação de trabalho 
local e um editor de código para 
modificar os CloudFormation 
modelos de acordo com seus 
casos de uso ou requisitos. 
Confirma-os no repositório Git 
clonado localmente. 

Para obter mais informações, 
consulte Como trabalhar com 
CloudFormation modelos 
da AWS na CloudFormation 
documentação da AWS.

DevOps engenheiro

Envie as alterações para o 
CodeCommit repositório.

Seu código de infraestrutura 
agora está sob controle de 
versão e as modificações 
em sua base de código são 
rastreadas. Quando você 
envia uma alteração para o 
CodeCommit repositório, a aplica 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
CodePipeline automaticamente 
à sua infraestrutura e a entrega 
CodeBuild. 

Importante: Se você usar o 
AWS SAM CLI no CodeBuild, 
execute ossam deploy
comandossam package e. Se 
você usa o AWS CLI, execute 
osaws cloudformation 
deploy comandosaws 
cloudformation package e.

Recursos relacionados
Configure o pipeline de CI/CD para provisionar o IaC

• Workshop SDLF — Configuração inicial

Controle de versão do iAc

• Workshop SDLF — Implantando as bases
• Conectando-se aos CodeCommit repositórios
• Trabalhando com CloudFormation modelos da AWS

Outros recursos

• Arquitetura de referência do pipeline de análise de dados sem servidor da AWS
• Documentação do SDLF

Faça a ingestão econômica de dados de IoT 
diretamente no Amazon S3 usando o AWS IoT 
Greengrass

Criado por Sebastian Viviani (AWS) e Rizwan Syed (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: lagos de dados; 
análise; IoT

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: AWS IoT 
Greengrass; Amazon S3; 
Amazon Athena
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Resumo
Esse padrão mostra como ingerir de forma econômica dados da Internet das Coisas (IoT) diretamente em 
um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando um dispositivo AWS IoT Greengrass 
versão 2. O dispositivo executa um componente personalizado que lê os dados da IoT e os salva em 
armazenamento persistente (ou seja, um disco ou volume local). Em seguida, o dispositivo compacta os 
dados da IoT em um arquivo Apache Parquet e carrega os dados periodicamente para um bucket do S3.

A quantidade e a velocidade dos dados de IoT que você ingere são limitadas apenas pelos recursos de 
hardware de ponta e pela largura de banda da rede. É possível usar o Amazon Athena para analisar de 
forma econômica os dados ingeridos. O Athena suporta arquivos compactados do Apache Parquet e 
visualização de dados usando o Amazon Managed Grafana.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um gateway de ponta que é executado no AWS IoT Greengrass versão 2 e coleta dados de sensores 

(as fontes de dados e o processo de coleta de dados estão além do escopo desse padrão, mas você 
pode usar praticamente qualquer tipo de dados de sensor. Esse padrão usa um agente MQTT local com 
sensores ou gateways que publicam dados localmente.)

• Componentes, funções e dependências do SDK do AWS IoT Greengrass
• Um componente gerenciador de fluxo para carregar os dados para o bucket do S3
• AWS SDK for Java, AWS SDK para JavaScript ou AWS SDK for Python (Boto3) para executar as APIs

Limitações

• Os dados nesse padrão não são enviados em tempo real para o bucket do S3. Há um período de atraso 
e você pode configurar o período de atraso. Os dados são armazenados temporariamente no dispositivo 
periférico e depois carregados quando o período expira.

• O SDK está disponível somente em Java, Node.js e Python.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon S3
• AWS IoT Greengrass
• agente MQTT
• Componente gerenciador de fluxo

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura projetada para ingerir dados do sensor de IoT e armazená-los 
em um bucket S3.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Várias atualizações de sensores (por exemplo, temperatura e válvula) são publicadas em um corretor 
MQTT local.
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Ferramentas

2. O compressor de arquivos Parquet que está inscrito nesses sensores atualiza os tópicos e recebe essas 
atualizações.

3. O compressor de arquivos Parquet armazena as atualizações localmente.
4. Após o término do período, os arquivos armazenados são compactados em arquivos Parquet e 

passados para o gerenciador de fluxo para serem enviados para o bucket S3 especificado.
5. O gerenciador de fluxo faz upload nos arquivos do Parquet para o bucket do S3.

Nota: O gerenciador de stream (StreamManager) é um componente gerenciado. Para exemplos de como 
exportar dados para o Amazon S3, consulte Stream manager na documentação do AWS IoT Greengrass. 
Você pode usar um corretor MQTT local como componente ou outro corretor como o Eclipse Mosquitto.

Ferramentas
Ferramentas da AWS

• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que ajuda você a analisar dados diretamente no 
Amazon S3 usando SQL padrão.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS IoT Greengrass é um serviço de nuvem e tempo de execução de borda da IoT de código aberto 
que ajuda você a criar, implantar e gerenciar aplicações de IoT em seus dispositivos.

Outras ferramentas

• O Apache Parquet é um formato de arquivo de dados orientado por colunas de código aberto projetado 
para armazenamento e recuperação.

• O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve projetado para 
dispositivos restritos.

Práticas recomendadas
Use o formato de partição correto para os dados enviados

Não há requisitos específicos para os nomes do prefixo raiz no bucket do S3 (por 
exemplo,"myAwesomeDataSet/" ou"dataFromSource"), mas recomendamos que você use uma 
partição e um prefixo significativos para facilitar a compreensão da finalidade do conjunto de dados.

Também recomendamos que você use o particionamento correto no Amazon S3 para que as consultas 
sejam executadas de forma ideal no conjunto de dados. No exemplo a seguir, os dados são particionados 
no formato HIVE para que a quantidade de dados digitalizados por cada consulta do Athena seja 
otimizada. Isso melhora o desempenho e reduz os custos.

s3://<ingestionBucket>/<rootPrefix>/year=YY/month=MM/day=DD/
HHMM_<suffix>.parquet

Epopéias
Configuração de seu ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. 1. Crie um bucket do S3 ou use 
um existente.

Desenvolvedor de aplicativos
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Crie um prefixo significativo 

para o bucket do S3 em que 
você deseja ingerir os dados 
de IoT (por exemplo,s3:\
\<bucket>\<prefix>).

3. Grave seu prefixo para uso 
posterior.

Adicione permissões do IAM ao 
bucket do S3.

Para conceder aos usuários 
acesso de gravação ao bucket 
e ao prefixo do S3 que você 
criou anteriormente, adicione a 
seguinte política do IAM à sua 
função do AWS IoT Greengrass:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "S3DataUpload", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:List*", 
                "s3:Put*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<ingestionBucket>", 
                
 "arn:aws:s3:::<ingestionBucket>/
<prefix>/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações, 
consulte Criar uma política do 
IAM para acessar recursos do 
Amazon S3 na documentação do 
Aurora.

Em seguida, atualize a política 
de recursos (se necessário) do 
bucket S3 para permitir o acesso 
de gravação com os diretores
corretos da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie e implante o componente AWS IoT Greengrass

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a receita do 
componente.

Atualize a configuração do 
componente ao criar uma 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
implantação com base no 
exemplo a seguir:

{ 
  "region": "<region>", 
  "parquet_period": 
 <period>, 
  "s3_bucket": "<s3Bucket>", 
  "s3_key_prefix": 
 "<s3prefix>"
}

<region>Substitua pela sua 
região da AWS,<period>
pelo seu intervalo 
periódico,<s3Bucket> pelo 
bucket do S3 e<s3prefix> pelo 
seu prefixo.

Crie o componente. Faça um dos seguintes 
procedimentos:

• Crie o componente.
• Adicione o componente 

ao pipeline de CI/CD (se 
houver). Certifique-se de 
copiar o artefato do repositório 
de artefatos para o bucket 
de artefatos do AWS IoT 
Greengrass. Em seguida, crie 
ou atualize seu componente 
AWS IoT Greengrass.

• Adicione o corretor MQTT 
como um componente ou 
adicione-o manualmente 
posteriormente. Nota: Essa 
decisão afeta o esquema 
de autenticação que você 
pode usar com o corretor. 
A adição manual de um 
corretor dissocia o corretor 
do AWS IoT Greengrass e 
habilita qualquer esquema de 
autenticação suportado pelo 
corretor. Os componentes 
do broker fornecidos pela 
AWS têm esquemas de 
autenticação predefinidos. 
Para obter mais informações, 
consulte o corretor MQTT 3.1.1 
(Moquette) e o corretor MQTT 
5 (EMQX).

Desenvolvedor de aplicativos

459

https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/create-deployments.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/create-components.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/mqtt-broker-moquette-component.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/mqtt-broker-moquette-component.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/mqtt-broker-emqx-component.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/mqtt-broker-emqx-component.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o cliente MQTT. O código de amostra não 
usa autenticação porque 
o componente se conecta 
localmente ao corretor. Se o 
cenário for diferente, atualize a 
seção do cliente MQTT conforme 
necessário. Além disso, faça o 
seguinte:

1. Atualize os tópicos do MQTT 
na assinatura.

2. Atualize o analisador 
de mensagens MQTT 
conforme necessário, pois 
as mensagens de cada fonte 
podem ser diferentes.

Desenvolvedor de aplicativos

Adicione o componente ao dispositivo principal do AWS IoT Greengrass versão 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a implantação do 
dispositivo principal.

Se a implantação do dispositivo 
principal do AWS IoT Greengrass 
versão 2 já existir, revise a 
implantação. Se a implantação 
não existir, crie uma nova 
implantação.

Para dar o nome correto 
ao componente, atualize a 
configuração do gerenciador 
de registros para o novo 
componente (se necessário) com 
base no seguinte:

{ 
  
 "logsUploaderConfiguration": 
 { 
    
 "systemLogsConfiguration": 
 { 
    ... 
    }, 
    
 "componentLogsConfigurationMap": 
 { 
      
 "<com.iot.ingest.parquet>": 
 { 
        "minimumLogLevel": 
 "INFO", 
        "diskSpaceLimit": 
 "20", 
        
 "diskSpaceLimitUnit": "MB", 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
       
 "deleteLogFileAfterCloudUpload": 
 "false" 
      } 
      ... 
    } 
  }, 
  
 "periodicUploadIntervalSec": 
 "300"
}

Por fim, conclua a revisão 
da implantação do seu 
dispositivo principal do AWS IoT 
Greengrass.

Verifique a ingestão de dados no bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os registros do volume 
do AWS IoT Greengrass.

Verifique o seguinte:

• O cliente MQTT foi conectado 
com sucesso ao corretor 
MQTT local.

• O cliente MQTT está inscrito 
nos tópicos corretos.

• Mensagens de atualização 
do sensor estão chegando ao 
corretor sobre os tópicos do 
MQTT.

• A compressão do parquet 
ocorre em todos os intervalos 
periódicos.

Desenvolvedor de aplicativos

Verifique o bucket do S3. Verifique se os dados estão 
sendo carregados para o 
bucket do S3. Você pode ver os 
arquivos sendo carregados a 
cada período.

Você também pode verificar se 
os dados foram enviados para 
o bucket do S3 consultando os 
dados na próxima seção.

Desenvolvedor de aplicativos

Configurar consultas do Athena

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um banco de dados e 
tabela.

1. Crie um banco de dados do 
AWS Glue (se necessário).

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Crie uma tabela no AWS Glue

manualmente ou executando 
um rastreador no AWS Glue.

Conceda à Athena acesso aos 
dados.

1. Atualize as permissões 
para permitir que o Athena 
acesse o bucket do S3. Para 
obter mais informações, 
consulte Acesso refinado a 
bancos de dados e tabelas no 
AWS Glue Data Catalog, na 
documentação do Athena.

2. Consulte a tabela em seu 
banco de dados.

Desenvolvedor de aplicativos

Solução de problemas

Problema Solução

O cliente MQTT falha ao se conectar • Valide as permissões no corretor MQTT. Se 
você tiver um corretor MQTT da AWS, consulte 
o corretor MQTT 3.1.1 (Moquette) e o corretor 
MQTT 5 (EMQX).

• Valide as credenciais no cliente MQTT. Se você 
tiver um corretor MQTT da AWS, consulte o
corretor MQTT 3.1.1 (Moquette) e o corretor 
MQTT 5 (EMQX).

O cliente MQTT não consegue se inscrever Valide as permissões no corretor MQTT. Se 
você tiver um corretor MQTT da AWS, consulte o
corretor MQTT 3.1.1 (Moquette) e o corretor MQTT 
5 (EMQX).

Os arquivos Parquet não são criados • Verifique se os tópicos do MQTT estão corretos.
• Verifique se as mensagens MQTT dos sensores 

estão no formato correto.

Os objetos não são enviados para o bucket do S3 • Verifique se você tem conectividade com a 
Internet e com terminais.

• Verifique se a política de recursos para seu 
bucket do S3 está correta.

• Verifique as permissões para a função de 
dispositivo principal do AWS IoT Greengrass 
versão 2.

Recursos relacionados
• DataFrame(Documentação do Pandas)
• Documentação do Apache Parquet (documentação do Parquet)
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• Desenvolva componentes do AWS IoT Greengrass (Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass, 
versão 2)

• Implante componentes do AWS IoT Greengrass em dispositivos (Guia do desenvolvedor do AWS IoT 
Greengrass, versão 2)

• Interaja com dispositivos locais de IoT (Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass, versão 2)
• Corretor MQTT 3.1.1 (Moquette) (Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass, versão 2)
• Corretor MQTT 5 (EMQX) (Guia do desenvolvedor do AWS IoT Greengrass, versão 2)

Informações adicionais
Análise de custos

O cenário de análise de custos a seguir demonstra como a abordagem de ingestão de dados abordada 
nesse padrão pode impactar os custos de ingestão de dados na Nuvem AWS. Os exemplos de preços 
nesse cenário são baseados nos preços no momento da publicação. Os preços estão sujeitos a 
alterações. Além disso, seus custos podem variar dependendo da sua região da AWS, das cotas de 
serviços da AWS e de outros fatores relacionados ao seu ambiente de nuvem.

Conjunto de sinais de entrada

Essa análise usa o seguinte conjunto de sinais de entrada como base para comparar os custos de 
ingestão de IoT com outras alternativas disponíveis.

Número de sinais Frequência Dados por sinal

125 25 Hz 8 bytes

Nesse cenário, o sistema recebe 125 sinais. Cada sinal tem 8 bytes e ocorre a cada 40 milissegundos 
(25 Hz). Esses sinais podem vir individualmente ou agrupados em uma carga comum. Você tem a opção 
de dividir e empacotar esses sinais com base em suas necessidades. Você também pode determinar a 
latência. A latência consiste no período de tempo para receber, acumular e ingerir os dados.

Para fins de comparação, a operação de ingestão para esse cenário é baseada na região daus-east-1
AWS. A comparação de custos se aplica somente aos serviços da AWS. Outros custos, como hardware ou 
conectividade, não são considerados na análise.

Comparações de custos

A tabela a seguir mostra o custo mensal em dólares americanos (USD) para cada método de ingestão.

Método Custo mensal

AWS IoT SiteWise * 331,77 USD

AWS IoT SiteWise Edge com pacote de 
processamento de dados (mantendo todos os 
dados na borda)

200 USD

Regras do AWS IoT Core e do Amazon S3 para 
acessar dados brutos

84.54 USD

Compressão de arquivos Parquet na borda e 
upload para o Amazon S3

0,5 USD
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*Os dados devem ser reduzidos para cumprir as cotas de serviço. Isso significa que há alguma perda de 
dados com esse método.

Métodos alternativos

Esta seção mostra os custos equivalentes para os seguintes métodos alternativos:

• AWS IoT SiteWise — Cada sinal deve ser carregado em uma mensagem individual. Portanto, o número 
total de mensagens por mês é 125 × 25 × 3600 × 24 × 30, ou 8,1 bilhões de mensagens por mês. No 
entanto, o AWS IoT SiteWise pode lidar com apenas 10 pontos de dados por segundo por propriedade. 
Supondo que os dados sejam reduzidos para 10 Hz, o número de mensagens por mês é reduzido 
para 125 × 10 × 3600 × 24 × 30, ou 3,24 bilhões. Se você usar o componente do editor que agrupa as 
medidas em grupos de 10 (a 1 USD por milhão de mensagens), obterá um custo mensal de USD 324 
por mês. Supondo que cada mensagem tenha 8 bytes (1 Kb/125), são 25,92 Gb de armazenamento de 
dados. Isso adiciona um custo mensal de 7,77 USD por mês. O custo total do primeiro mês é de 331,77 
USD e aumenta em 7,77 USD a cada mês.

• AWS IoT SiteWise Edge com pacote de processamento de dados, incluindo todos os modelos e sinais 
totalmente processados na borda (ou seja, sem ingestão de nuvem) — Você pode usar o pacote de 
processamento de dados como uma alternativa para reduzir custos e configurar todos os modelos que 
são calculados na borda. Isso pode funcionar apenas para armazenamento e visualização, mesmo 
que nenhum cálculo real seja realizado. Nesse caso, é necessário usar um hardware poderoso para o 
gateway de borda. Há um custo fixo de USD 200 por mês.

• Ingestão direta para o AWS IoT Core pelo MQTT e uma regra de IoT para armazenar os dados brutos 
no Amazon S3 — Supondo que todos os sinais sejam publicados em uma carga comum, o número total 
de mensagens publicadas no AWS IoT Core é de 25 × 3600 × 24 × 30, ou 64,8 milhões por mês. Com 
1 USD por milhão de mensagens, esse é um custo mensal de 64,8 USD por mês. Com 0,15 USD por 
milhão de ativações de regras e com uma regra por mensagem, isso adiciona um custo mensal de USD 
19,44 por mês. Com um custo de 0,023 USD por Gb de armazenamento no Amazon S3, isso adiciona 
mais 1,5 USD por mês (aumentando a cada mês para refletir os novos dados). O custo total do primeiro 
mês é de 84,54 USD e aumenta em 1,5 USD a cada mês.

• Compressão de dados na borda de um arquivo Parquet e upload para o Amazon S3 (método proposto) 
— A taxa de compactação depende do tipo de dados. Com os mesmos dados industriais testados para 
o MQTT, os dados totais de saída de um mês inteiro são de 1,2 Gb. Isso custa 0,03 USD por mês. As 
taxas de compressão (usando dados aleatórios) descritas em outros benchmarks são da ordem de 66 
por cento (mais perto do pior cenário possível). Os dados totais são de 21 Gb e custam 0,5 USD por 
mês.

Gerador de arquivos Parquet

O exemplo de código a seguir mostra a estrutura de um gerador de arquivos Parquet escrito em Python. O 
exemplo de código serve apenas para fins ilustrativos e não funcionará se for colado em seu ambiente.

import queue
import paho.mqtt.client as mqtt
import pandas as pd

#queue for decoupling the MQTT thread
messageQueue = queue.Queue()
client = mqtt.Client()
streammanager = StreamManagerClient()

def feederListener(topic, message): 
    payload = { 
        "topic" : topic, 
        "payload" : message, 
    } 
    messageQueue.put_nowait(payload)
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def on_connect(client_instance, userdata, flags, rc): 
    client.subscribe("#",qos=0)

def on_message(client, userdata, message): 
    feederListener(topic=str(message.topic), message=str(message.payload.decode("utf-8")))

filename = "tempfile.parquet"
streamname = "mystream"
destination_bucket= "mybucket"
keyname="mykey"
period= 60

client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
streammanager.create_message_stream( 
            MessageStreamDefinition(name=streamname, 
 strategy_on_full=StrategyOnFull.OverwriteOldestData) 
        )

while True: 
   try: 
       message = messageQueue.get(timeout=myArgs.mqtt_timeout) 
   except (queue.Empty): 
       logger.warning("MQTT message reception timed out") 

   currentTimestamp = getCurrentTime() 
   if currentTimestamp >= nextUploadTimestamp: 
       df = pd.DataFrame.from_dict(accumulator) 
       df.to_parquet(filename) 
       s3_export_task_definition = S3ExportTaskDefinition(input_url=filename, 
 bucket=destination_bucket, key=key_name) 
       streammanager.append_message(streamname, 
 Util.validate_and_serialize_to_json_bytes(s3_export_task_definition)) 
       accumulator = {} 
       nextUploadTimestamp += period 
   else: 
        accumulator.append(message)

Migre dados do Hadoop para o Amazon S3 usando 
o WanDisco LiveData Migrator

Criado por Tony Velcich

Origem:  Cluster do Hadoop on-
premises

Destino:  Amazon S3 Tipo R: Rehospedar

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Lagos de dados; 
Big data; nuvem híbrida; 
migração

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon S3
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Resumo
Esse padrão descreve o processo de migração de dados do Apache Hadoop de um Hadoop Distributed 
File System (HDFS) para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ele usa o WanDisco LiveData 
Migrator para automatizar o processo de migração de dados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Nó de borda do cluster Hadoop em que o LiveData Migrator será instalado. O nó deve atender aos 
seguintes requisitos:
• Especificação mínima: 4 CPUs, 16 GB de RAM, 100 GB de armazenamento.
• Rede mínima de 2 Gbps.
• Porta 8081 acessível em seu nó de borda para acessar a interface do usuário WanDisco.
• Java 1.8 de 64 bits.
• Bibliotecas de cliente Hadoop instaladas no nó periférico.
• Capacidade de se autenticar como superusuário do HDFS (por exemplo, “hdfs”).
• Se o Kerberos estiver habilitado em seu cluster Hadoop, um keytab válido que contenha um princípio 

adequado para o superusuário do HDFS deverá estar disponível no nó periférico.
• Consulte as notas de lançamento para ver uma lista dos sistemas operacionais compatíveis.

• Uma conta ativa da AWS com acesso a um bucket do S3.
• Um link do AWS Direct Connect estabelecido entre seu cluster Hadoop local (especificamente o nó de 

borda) e a AWS.

Versões do produto

• LiveData Migrador 1.8.6
• Interface de usuário WanDisco (OneUI) 5.8.0

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Cluster do Hadoop on-premises

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon S3

Arquitetura

O diagrama a seguir mostra a arquitetura da solução LiveData do Migrator.

O fluxo de trabalho consiste em quatro componentes principais para migração de dados do HDFS local 
para o Amazon S3.

• LiveData Migrador — automatiza a migração de dados do HDFS para o Amazon S3 e reside em um nó 
periférico do cluster Hadoop.

466

https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsPermissionsGuide.html#The_Super-User
https://community.wandisco.com/s/article/WANdisco-LiveData-Migrator-Release-Notes-1-8-3
https://www.wandisco.com/products/livedata-migrator


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

• HDFS — Um sistema de arquivos distribuído que fornece acesso de alto rendimento aos dados do 
aplicativo.

• Amazon S3 — Um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de 
dados, segurança e performance.

• AWS Direct Connect — Um serviço que estabelece uma conexão de rede dedicada de seus data centers 
locais com a AWS.

Automação e escala

Normalmente, você cria várias migrações para poder selecionar conteúdo específico do seu sistema de 
arquivos de origem por caminho ou diretório. Você também pode migrar dados para vários sistemas de 
arquivos independentes ao mesmo tempo definindo vários recursos de migração.

Epopeias
Configure o armazenamento do Amazon S3 na sua conta da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login na sua conta da AWS. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra 
o console do Amazon S3 em 
https://console.aws.amazon.com/
s3/.

Experiência da AWS

Crie um bucket do S3. Se você ainda não tiver um 
bucket do S3 existente para 
usar como armazenamento 
de destino, escolha a opção 
“Criar bucket” no console do 
Amazon S3 e especifique 
um nome de bucket, região 
da AWS e configurações 
de bucket para bloquear o 
acesso público. A AWS e a 
WANDisco recomendam que 
você habilite as opções de 
bloqueio de acesso público para 
o bucket do S3 e configure as 
políticas de acesso ao bucket 
e de permissão do usuário 
para atender aos requisitos 
da sua organização. Um 
exemplo da AWS é fornecido em 
https://docs.aws.amazon.com/
AmazonS3/latest/dev/example-
walkthroughs-managing-access -
example1.html.

Experiência da AWS
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Instale o LiveData Migrator

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o LiveData instalador do 
Migrator.

Faça o download do LiveData 
instalador do Migrator e faça o 
upload para o nó do Hadoop 
Edge. Você pode baixar uma 
versão de avaliação gratuita do 
LiveData Migrator em https://
www2.wandisco.com/ldm-
trial. Você também pode obter 
acesso ao LiveData Migrator no 
AWS Marketplace, em https://
aws.amazon.com/marketplace/
pp/B07B8SZND9.

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo

Instale o LiveData Migrator. Use o instalador baixado e 
instale o LiveData Migrator como 
superusuário do HDFS em um nó 
periférico do seu cluster Hadoop. 
Consulte a seção “Informações 
adicionais” para ver os comandos 
de instalação.

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo

Verifique o status do LiveData 
Migrator e de outros serviços.

Verifique o status do LiveData 
Migrator, do Hive migrator e 
do WanDisco UI usando os 
comandos fornecidos na seção 
“Informações adicionais”.

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo

Configure o armazenamento por meio da interface do usuário WanDisco

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre sua conta LiveData do 
Migrator.

Faça login na interface do 
WanDisco por meio de um 
navegador na porta 8081 (no 
nó de borda do Hadoop) e 
forneça seus detalhes para 
registro. Por exemplo, se você 
estiver executando o LiveData 
Migrator em um host chamado 
myldmhost.example.com, 
o URL seria: http://
myldmhost.example.com:8081

Proprietário do aplicativo

Configure seu armazenamento 
HDFS de origem.

Forneça os detalhes de 
configuração necessários para 
seu armazenamento HDFS de 
origem. Isso incluirá o valor 
“fs.defaultFS” e um nome de 
armazenamento definido pelo 
usuário. Se o Kerberos estiver 
ativado, forneça o local principal 

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e a guia de teclas para uso 
LiveData do Migrator. Se o 
NameNode HA estiver habilitado 
no cluster, forneça um caminho 
para os arquivos core-site.xml e 
hdfs-site.xml no nó de borda.

Configure seu armazenamento 
do Amazon S3 de destino.

Adicione seu armazenamento de 
destino como o tipo S3a. Forneça 
o nome do armazenamento 
definido pelo usuário e o 
nome do bucket do S3. Insira 
“org.apache.hadoop.FS.S3A.SimpleAWSCredentialsProvider” 
para a opção Credentials 
Provider e forneça as chaves 
secretas e de acesso da 
AWS para o bucket do S3. 
Propriedades adicionais do S3a 
também serão necessárias. 
Para obter detalhes, consulte 
a seção “Propriedades do 
S3a” na documentação do 
LiveData Migrator em https://
docs.wandisco.com/live-data-
migrator /docs/command-
reference/ #filesystem-add-s 3a.

AWS, proprietário do aplicativo

Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione exclusões (se 
necessário).

Se você quiser excluir conjuntos 
de dados específicos da 
migração, adicione exclusões 
para o armazenamento HDFS de 
origem. Essas exclusões podem 
ser baseadas no tamanho do 
arquivo, nos nomes dos arquivos 
(com base nos padrões de regex) 
e na data de modificação.

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo

Crie e inicie a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure a migração. Crie uma migração no painel da 
interface do WanDisco. Escolha 
sua origem (HDFS) e destino (o 
bucket do S3). Adicione novas 
exclusões que você definiu na 
etapa anterior. Selecione a opção 
“Substituir” ou “Ignorar se o 

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
tamanho corresponder”. Crie 
a migração quando todos os 
campos estiverem completos.

Inicie a migração. No painel, selecione a migração 
que você criou. Clique para 
iniciar a migração. Você também 
pode iniciar uma migração 
automaticamente escolhendo a 
opção de início automático ao 
criar a migração.

Proprietário do aplicativo

Gerenciar largura de banda (opcional)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina um limite de largura de 
banda de rede entre a origem e o 
destino.

Na lista Armazenamentos 
no painel, selecione seu 
armazenamento de origem e 
selecione “Gerenciamento de 
largura de banda” na lista de 
agrupamento. Desmarque a 
opção ilimitada e defina o limite 
máximo de largura de banda e a 
unidade. Escolha “Aplicar”.

Proprietário do aplicativo, 
Networking

Monitore e gerencie migrações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Veja as informações de migração 
usando a interface do usuário 
WanDisco.

Use a interface do usuário 
WanDisco para visualizar 
informações de licença, largura 
de banda, armazenamento e 
migração. A interface do usuário 
também fornece um sistema de 
notificação para que você possa 
receber notificações sobre erros, 
avisos ou marcos importantes em 
seu uso.

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo

Pare, retome e exclua as 
migrações.

Você pode impedir que uma 
migração transfira conteúdo 
para seu destino colocando-
a no estado PARADO. As 
migrações interrompidas podem 
ser retomadas. As migrações 
no estado STOPPED também 
podem ser excluídas.

Administrador do Hadoop, 
proprietário do aplicativo
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Recursos relacionados
• LiveData Documentação do migrador
• LiveData Migrador no AWS Marketplace
• Comunidade de suporte WanDisco
• Demonstração do WanDisco LiveData Migrator (vídeo)

Informações adicionais
Instalando o LiveData Migrator

Você pode usar os seguintes comandos para instalar o LiveData Migrator, supondo que o instalador esteja 
dentro do seu diretório de trabalho:

su – hdfs
chmod +x livedata-migrator.sh && sudo ./livedata-migrator.sh

Verificando o status do LiveData Migrator e de outros serviços após a instalação

Use os comandos a seguir para verificar o status do LiveData Migrator, do Hive migrator e do WanDisco 
UI:

service livedata-migrator status
service hivemigrator status
service livedata-ui status

Mais padrões
• Crie um pipeline de serviço de ETL para carregar dados de forma incremental do Amazon S3 para o 

Amazon Redshift usando o AWS Glue (p. 9)
• Entregue registros do DynamoDB para o Amazon S3 usando o Kinesis Data Streams e o Kinesis Data 

Firehose com o AWS CDK (p. 2680)
• Garanta que um cluster do Amazon Redshift seja criptografado na criação da Amazon Redshift na 

criação. (p. 2534)
• Gere dados de teste usando um trabalho do AWS Glue e Python (p. 39)
• Migre dados para a nuvem da AWS usando o Starburst (p. 90)
• Otimize a ingestão de ETL do tamanho do arquivo de entrada na AWS (p. 95)
• Organize um pipeline de ETL com validação, transformação e particionamento usando o AWS Step 

Functions (p. 98)
• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)
• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift precisam de endpoints SSL (p. 2649)
• Visualize os registros de auditoria do Amazon Redshift usando o Amazon Athena e o Amazon 

QuickSight (p. 137)
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Bancos de dados
Tópicos

• Acesse tabelas locais do Microsoft SQL Server a partir do Microsoft SQL Server no Amazon EC2 
usando servidores vinculados (p. 473)

• Adicione HA ao Oracle PeopleSoft no Amazon RDS Custom usando uma réplica de leitura (p. 477)
• Faça backup automático dos bancos de dados do SAP HANA usando o Systems Manager e 

EventBridge (p. 491)
• Bloqueie o acesso público ao Amazon RDS usando o Cloud Custodian (p. 496)
• Configure o roteamento somente para leitura em um grupo de disponibilidade Always On no SQL 

Server na AWS (p. 501)
• Connect usando um túnel SSH no pgAdmin (p. 507)
• Copie tabelas do Amazon DynamoDB entre contas usando o AWS Backup (p. 510)
• Copie tabelas do Amazon DynamoDB em todas as contas usando uma implementação 

personalizada (p. 514)
• Crie relatórios de custo e uso detalhados para o Amazon RDS e o Amazon Aurora (p. 521)
• Implemente o DataStax Enterprise na AWS (p. 525)
• Emule cargas de trabalho do Oracle RAC usando endpoints personalizados no Aurora 

PostgreSQL (p. 527)
• Habilite conexões criptografadas para instâncias de banco de dados PostgreSQL no Amazon 

RDS (p. 531)
• Criptografe uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL existente (p. 537)
• Aplique a marcação automática dos bancos de dados do Amazon RDS no lançamento (p. 543)
• Estimar o custo de uma tabela do DynamoDB para capacidade sob demanda (p. 546)
• Estimativa dos custos de armazenamento para uma tabela do Amazon DynamoDB (p. 554)
• Manipule blocos anônimos em instruções SQL dinâmicas no Aurora PostgreSQL (p. 557)
• Lide com funções Oracle sobrecarregadas em Aurora PostgreSQL (p. 562)
• Ajude a aplicar a marcação do DynamoDB (p. 566)
• Implemente a recuperação de desastres entre regiões com o AWS DMS e o Amazon Aurora (p. 570)
• Migre funções e procedimentos do Oracle que tenham mais de 100 argumentos para o 

PostgreSQL (p. 581)
• Migrar instâncias de banco de dados do Amazon RDS for Oracle para outras contas que usam o 

AMS (p. 585)
• Migrar variáveis de vinculação Oracle OUT para um banco de dados PostgreSQL (p. 591)
• Migre o SAP HANA para a AWS usando o SAP HSR com o mesmo nome de host (p. 596)
• Migre o SQL Server para a AWS usando grupos de disponibilidade distribuídos (p. 605)
• Migre do Oracle para um banco de dados PostgreSQL usando um banco de dados stand-by (p. 613)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for Oracle usando SharePlex o AWS DMS (p. 619)
• Monitore o Amazon Aurora em busca de instâncias sem criptografia (p. 625)
• Monitore GoldenGate os registros da Oracle usando a Amazon CloudWatch (p. 629)
• Transforme o Oracle Database Enterprise Edition para a Standard Edition 2 no Amazon RDS for 

Oracle (p. 638)
• Agende trabalhos para Amazon RDS for PostgreSQL e Aurora PostgreSQL usando o Lambda e o 

Secrets Manager (p. 645)
• Configure uma arquitetura HA/DR para o Oracle E-Business Suite no Amazon RDS Custom com um 

banco de dados em espera ativo (p. 649)
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Acesse dados locais do SQL Server 

usando servidores vinculados

• Configure a replicação de dados entre o Amazon RDS for MySQL e o MySQL no Amazon EC2 usando 
GTID (p. 654)

• Funções de alternância de um PeopleSoft aplicativo Oracle no Amazon RDS Custom for 
Oracle (p. 657)

• Padrões de migração de dados por carga de trabalho (p. 680)
• Mais padrões (p. 684)

Acesse tabelas locais do Microsoft SQL Server a 
partir do Microsoft SQL Server no Amazon EC2 
usando servidores vinculados

Criado por Tirumala Dasari (AWS) e Eduardo Valentim (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados Carga de trabalho: Microsoft

Resumo
Esse padrão descreve como acessar tabelas de banco de dados Microsoft SQL Server locais em execução 
no Microsoft Windows, a partir de bancos de dados Microsoft SQL Server executados ou hospedados 
em instâncias Windows ou Linux do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usando servidores 
vinculados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Amazon EC2 com Microsoft SQL Server em execução no Amazon Linux AMI (Amazon Machine Image)
• AWS Direct Connect entre o servidor Microsoft SQL Server (Windows) local e a instância EC2 do 

Windows ou Linux

Versões do produto

• SQL Server 2016 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Microsoft SQL Server local em execução no Windows
• Amazon EC2 com Microsoft SQL Server em execução no Windows AMI ou Linux AMI

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EC2 com o Microsoft SQL Server
• Amazon EC2 com o Microsoft SQL Server
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Ferramentas

Arquitetura de banco de dados de origem e destino

Ferramentas
• O Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) é um ambiente integrado para gerenciar uma 

infraestrutura do SQL Server. Ele fornece uma interface de usuário e um grupo de ferramentas com 
editores de script avançados que interagem com o SQL Server.

Epopéias
Alterar o modo de autenticação para Windows para SQL Server no Windows SQL 
Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao Windows SQL Server 
por meio de SSMS.

  DBA

Altere o modo de autenticação 
para Windows no SQL Server no 
menu de contexto (clique com 
o botão direito do mouse) para 
a instância do Windows SQL 
Server.

  DBA

Reinicie o serviço Windows MSSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reinicie o serviço SQL Server 
2016.

1. No SSMS Object Explorer, 
escolha a instância do SQL 
Server.

2. Abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito do 
mouse).

3. Escolha Reiniciar.

DBA

Crie um novo login e escolha bancos de dados para acessar no Windows SQL 
Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Na guia Segurança, abra o menu 
de contexto (clique com o botão 
direito do mouse) para Login e 
selecione um novo login.

  DBA

Na guia Geral, escolha 
Autenticação do SQL Server, 

  DBA
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
digite um nome de usuário, digite 
a senha e, em seguida, confirme 
a senha e desmarque a opção de 
alterar a senha no próximo login.

Na guia Recursos do servidor, 
escolha Disk Management.

  DBA

Na guia Mapeamento do 
usuário, escolha o banco de 
dados e o esquema que você 
deseja acessar e, em seguida, 
destaque o banco de dados para 
selecionar as funções do banco 
de dados.

Selecione public e db_datareader 
para acessar dados das tabelas 
do banco de dados.

DBA

Escolha OK para criar um 
usuário.

  DBA

Adicionar IP do Windows SQL Server ao arquivo host Linux SQL Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect à caixa Linux SQL 
Server por meio da janela do 
terminal.

  DBA

Abra o arquivo /etc/hosts e 
adicione o endereço IP da 
máquina Windows com o SQL 
Server.

  DBA

Salve o arquivo de hosts.   DBA

Crie um servidor vinculado no Linux SQL Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um servidor 
vinculado usando os 
procedimentos armazenados 
master.sys.sp_addlinkedserver e 
master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin.

Para obter mais informações 
sobre como usar esses 
procedimentos armazenados, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

DBA, Desenvolvedor

Verifique o servidor e os bancos de dados vinculados criados no SSMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

No Linux SQL Server no SSMS, 
acesse Servidores vinculados e 
atualize.

  DBA
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Expanda os servidores e 
catálogos vinculados criados no 
painel esquerdo.

Você verá os bancos de dados 
do SQL Server selecionados com 
tabelas e visualizações.

DBA

Verifique se você pode acessar tabelas de banco de dados do Windows SQL 
Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Na janela de consulta 
SSMS, execute a consulta: 
“selecione os 3 principais * de 
[sqllin] .dms_sample_win.dbo.mlb_data”.

Observe que a cláusula 
FROM usa uma sintaxe 
de quatro partes: 
computer.database.schema.table 
(por exemplo, o nome SELECT 
“bancos de dados SQL2” FROM 
[sqllin] .master.sys.databases). 
Em nosso exemplo, criamos 
um alias para SQL2 no arquivo 
hosts, para que você não precise 
inserir o nome real do NetBIOS 
entre colchetes. Se você usar 
os nomes reais do NetBIOS, 
observe que a AWS usa como 
padrão nomes NetBIOS, como 
Win-xxxx, e o SQL Server exige 
colchetes para nomes com 
traços.

DBA, Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Notas de lançamento para o SQL Server no Linux 

 

Informações adicionais
Usando procedimentos armazenados para criar servidores vinculados

O SSMS não suporta a criação de servidores vinculados para Linux SQL Server, então você precisa usar 
esses procedimentos armazenados para criá-los:

EXEC master.sys.sp_addlinkedserver @server= N'SQLLIN' , @srvproduct= N'SQL Server'     
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin 
 @rmtsrvname=N'SQLLIN',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'username',@rmtpassword='Test123$'

Nota 1: Insira as credenciais de login que você criou anteriormente no Windows SQL Server no 
procedimento armazenadomaster.dbo.sp_addlinkedsrvlogin.

Nota 2:@server o nomeSQLLIN e o nome da entrada do arquivo host172.12.12.4 SQLLIN devem ser 
os mesmos.
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Adicione HA ao Oracle PeopleSoft na AWS

Você pode usar esse processo para criar servidores vinculados nos seguintes cenários:

• Linux SQL Server para Windows SQL Server por meio de um servidor vinculado (conforme especificado 
neste padrão)

• Windows SQL Server para Linux SQL Server por meio de um servidor vinculado
• Linux SQL Server para outro Linux SQL Server por meio de um servidor vinculado

Adicione HA ao Oracle PeopleSoft no Amazon RDS 
Custom usando uma réplica de leitura

Criado por sampath kathirvel (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
Infraestrutura

Carga de trabalho: Oracle

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Para executar a solução de planejamento de recursos PeopleSoft corporativos (ERP) da Oracle na 
Amazon Web Services (AWS), você pode usar o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ou o
Amazon RDS Custom for Oracle, que oferece suporte a aplicativos legados, personalizados e em pacotes 
que exigem acesso ao sistema operacional e ao ambiente de banco de dados subjacentes. Para ver os 
principais fatores a serem considerados ao planejar uma migração, consulte Estratégias de migração de 
banco de dados Oracle no AWS Prescriptive Guidance.

No momento em que este artigo foi escrito, o RDS Custom for Oracle não oferece suporte à opção Multi-
AZ, que está disponível para Amazon RDS for Oracle como uma solução de HA usando replicação de 
armazenamento. Em vez disso, esse padrão alcança HA usando um banco de dados em espera que cria 
e mantém uma cópia física do banco de dados principal. O padrão se concentra nas etapas para executar 
um banco de dados de PeopleSoft aplicativos no Amazon RDS Custom com HA usando o Oracle Data 
Guard para configurar uma réplica de leitura.

Esse padrão também altera a réplica de leitura para o modo somente leitura. Ter sua réplica de leitura no 
modo somente leitura oferece benefícios adicionais:

• Descarregando cargas de trabalho somente para leitura do banco de dados principal
• Habilitando o reparo automático de blocos corrompidos recuperando blocos saudáveis do banco de 

dados em espera usando o recurso Oracle Active Data Guard
• Usando o recurso Far Sync para manter o banco de dados remoto em espera sincronizado sem a 

sobrecarga de desempenho associada à transmissão de redo log de longa distância.

Usar uma réplica no modo somente leitura requer a opção Oracle Active Data Guard, que tem um custo 
extra porque é um recurso licenciado separadamente do Oracle Database Enterprise Edition.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um PeopleSoft aplicativo existente no Amazon RDS Custom. Se você não tiver um aplicativo, veja o 
padrão Migrar Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom.
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Arquitetura

• Um único nível PeopleSoft de aplicativo. No entanto, você pode adaptar esse padrão para trabalhar com 
vários níveis de aplicativos.

• Amazon RDS Custom configurado com pelo menos 8 GB de espaço de troca.
• Uma licença de banco de dados Oracle Active Data Guard para converter a réplica de leitura em modo 

somente leitura e usá-la para transferir tarefas de relatórios para o modo de espera. Para obter mais 
informações, consulte a Lista de Preços do

Limitações

• Limitações gerais e configurações não suportadas do RDS Custom for Oracle
• Limitações de leitura do Amazon RB B B B B B B B B B B B B B B B B

Versões do produto

• Para versões do banco de dados Oracle suportadas pelo Amazon RDS Custom, consulte RDS Custom 
for Oracle.

• Para classes de instância de banco de dados Oracle suportadas pelo Amazon RDS Custom, consulte
Suporte de classe de instância de banco de dados para RDS Custom for Oracle.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS Custom for Oracle
• AWS Secrets Manager
• Oracle Active Data Guard
• PeopleSoft Aplicativo Oracle

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma instância de banco de dados personalizada do Amazon RDS e uma 
réplica de leitura personalizada do Amazon RDS. A réplica de leitura usa o Oracle Active Data Guard para 
replicar em outra zona de disponibilidade. Você também pode usar a réplica de leitura para descarregar o 
tráfego de leitura no banco de dados principal e para fins de geração de relatórios.

Para uma arquitetura representativa usando o Oracle PeopleSoft na AWS, consulte Configurar uma 
PeopleSoft arquitetura altamente disponível na AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon RB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

• O AWS Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas, incluindo senhas, por uma chamada 
de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo de forma programática. Nesse padrão, você 
recupera as senhas de usuário do banco de dados do Secrets Manager paraRDS_DATAGUARD com o 
nome secretodo-not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>+-dg.

Outras ferramentas
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Práticas recomendadas

• O Oracle Data Guard ajuda você a criar, manter, gerenciar e monitorar bancos de dados em espera.

Práticas recomendadas
Para trabalhar em direção a um objetivo de perda de dados zero (RPO=0), use o modo de 
proteçãoMaxAvailability Data Guard, com aSYNC+NOAFFIRM configuração de redo transport para 
melhor desempenho. Para obter mais informações sobre como selecionar o modo de proteção do banco 
de dados, consulte a seção Informações adicionais.

Epopéias
Criar a réplica de leitura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a réplica de leitura. Para criar uma réplica de leitura 
da instância de banco de dados 
personalizada do Amazon 
RDS, siga as instruções na
documentação do Amazon RDS
e use a instância de banco de 
dados personalizada do Amazon 
RDS que você criou (consulte 
a seção Pré-requisitos) como 
banco de dados de origem.

Por padrão, a réplica de leitura 
personalizada do Amazon RDS 
é criada como espera física e 
está no estado montada. Isso 
é intencional para garantir a 
conformidade com a licença 
Oracle Active Data Guard.

Esse padrão inclui código para 
configurar um banco de dados de 
contêiner multilocatário (CDB) ou 
uma instância não CDB.

DBA

Altere o modo de proteção do Oracle Data Guard para MaxAvailability

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse a configuração do Data 
Guard broker no banco de dados 
principal.

Neste exemplo, a réplica de 
leitura personalizada do Amazon 
RDS éRDS_CUSTOM_ORCL_D
para a instância não CDB 
eRDS_CUSTOM_RDSCDB_B para 
a instância CDB. Os bancos de 
dados para não-CDB sãoorcl_a
(primário) eorcl_d (em espera). 
Os nomes do banco de dados 
para CDB sãordscdb_a

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(primário) erdscdb_b (em 
espera).

Você pode se conectar à réplica 
de leitura personalizada do 
RDS diretamente ou por meio 
do banco de dados principal. 
Você pode encontrar o nome do 
serviço de rede do seu banco de 
dados notnsnames.ora arquivo 
localizado no$ORACLE_HOME/
network/admin diretório. O 
RDS Custom for Oracle preenche 
automaticamente essas entradas 
para seu banco de dados 
principal e suas réplicas de 
leitura.

A senha doRDS_DATAGUARD
usuário é armazenada no AWS 
Secrets Manager, com nome 
secretodo-not-delete-rds-
custom-+<<RDS Resource 
ID>>+-dg. Para obter mais 
informações sobre como se 
conectar a uma instância 
personalizada do RDS usando 
a chave SSH (Secure Shell) 
recuperada do Secrets Manager, 
consulte Conectando-se à sua 
instância de banco de dados 
personalizada do RDS usando 
SSH.

Para acessar a configuração do 
Oracle Data Guard broker por 
meio da linha de comando do 
Data Guard (dgmgrl), use o 
código a seguir.

Não B B B B B B

$ dgmgrl 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Fri Sep 30 22:44:49 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "ORCL_D"
Connected as SYSDG.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
DGMGRL>  
DGMGRL> show database orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-ON
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Average Apply Rate: 11.00 
 KByte/s
Instance(s):
ORCL
SUCCESS
DGMGRL>

B B B B B

-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 11 20:24:11 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_B"
Connected as SYSDG.
DGMGRL>
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 2.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    OFF 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere a configuração de 
transporte de registros 
conectando-se ao DGMGRL a 
partir do nó primário.

Altere o modo de transporte 
do log paraFastSync, 
correspondente à configuração 
de redo transporteSYNC
+NOAFFIRM. Para garantir que 
você tenha configurações válidas 
após a troca de função, altere-
as tanto para o banco de dados 
principal quanto para o banco de 
dados em espera.

Não B B B B B B

DGMGRL>
DGMGRL> edit database 
 orcl_d set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database orcl_d 
 LogXptMode;
LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL> edit database 
 orcl_a set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database orcl_a 
 logxptmode;
LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL>    

B B B B B

DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set property 
 logxptmode=fastsync;DGMGRL> 
 edit database 
 rdscdb_b set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b LogXptMode; 
  LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_a set property 
 logxptmode=fastsync;
Property "logxptmode" 
 updated
DGMGRL> show database 
 rdscdb_a logxptmode; 
  LogXptMode = 'fastsync'
DGMGRL>

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere o modo de proteção para 
MaxAvailability.

Altere o modo de proteção 
paraMaxAvailability
conectando-se aDGMGRL partir do 
nó primário.

Não B B B B B B

DGMGRL> edit configuration 
 set protection mode as 
 maxavailability;
Succeeded.
DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 38 
 seconds ago)
DGMGRL> 

B B B B B

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 57 
 seconds ago)
DGMGRL>

DBA

Altere o status da réplica de montagem para somente leitura e habilite o redo 
apply

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pare de repetir a aplicação para 
o banco de dados em espera.

A réplica de leitura é criada 
noMOUNT modo por padrão. Para 
abri-lo no modo somente leitura, 
primeiro você precisa desativar 
o redo aplicar conectando-se 
aDGMGRL partir do nó primário ou 
de espera.

DBA
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Não B B B B B B

DGMGRL> show database 
 orcl_dDGMGRL> show database 
 orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-ON
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Average Apply Rate: 11.00 
 KByte/s
Real Time Query: OFF
Instance(s):
ORCL
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> edit database orcl_d 
 set state=apply-off;
Succeeded.
DGMGRL> show database orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-OFF
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Apply Lag: 42 seconds 
 (computed 1 second ago)
Average Apply Rate: 
 (unknown)
Real Time Query: OFF
Instance(s):
ORCL
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

B B B B B

DGMGRL> show 
 configurationDGMGRL> show 
 configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 57 
 seconds ago)
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b;
Database - rdscdb_b 
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  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 2.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    OFF 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set state=apply-
off;
Succeeded.
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b;
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
OFF 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 
 (unknown) 
  Real Time Query:    OFF 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra a instância de leitura no 
modo somente leitura.

Connect ao banco de dados em 
espera usando a entrada TNS e 
abra-o no modo somente leitura 
conectando-se a ele a partir do 
nó primário ou em espera.

Não B B B B B B

$ sqlplus 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D 
 as sysdg
-bash-4.2$ sqlplus 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D 
 as sysdg
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 
 - Production on Fri Sep 30 
 23:00:14 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2020, Oracle. All rights 
 reserved.
Enter password:  
Last Successful login time: 
 Fri Sep 30 2022 22:48:27 
 +00:00
Connected to:
Oracle Database 19c 
 Enterprise Edition Release 
 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.10.0.0.0
SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
MOUNTED
SQL> alter database open 
 read only;
Database altered.
SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ ONLY
SQL> 

B B B B B

-bash-4.2$ sqlplus 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B 
 as sysdg
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 
 - Production on Wed Jan 11 
 21:14:07 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2022, 
 Oracle.  All rights 
 reserved.
Enter password:  

DBA
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Last Successful login time: 
 Wed Jan 11 2023 21:12:05 
 +00:00
Connected to:
Oracle Database 19c 
 Enterprise Edition Release 
 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.16.0.0.0
SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME   OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
RDSCDB   MOUNTED
SQL> alter database open 
 read only;
Database altered.
SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME   OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
RDSCDB   READ ONLY
SQL>
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Ative o redo apply na instância 
de réplica de leitura.

Ative o redo apply na 
instância de réplica de leitura 
usandoDGMGR L do nó primário 
ou de espera.

Não B B B B B B

$ dgmgrl 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Fri Sep 30 23:02:16 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "ORCL_D"
Connected as SYSDG.
DGMGRL>  
edit database orcl_d set 
 state=apply-on;
DGMGRL> edit database orcl_d 
 set state=apply-on;
Succeeded.
DGMGRL> show database orcl_d
Database - orcl_d
Role: PHYSICAL STANDBY
Intended State: APPLY-ON
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Average Apply Rate: 496.00 
 KByte/s
Real Time Query: ON
Instance(s):
ORCL
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

B B B B B

-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B-
bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_B
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 11 21:21:11 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates.  All rights 
 reserved.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_B"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set state=apply-
on;
Succeeded.
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b            
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 0 seconds 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 0 seconds 
 ago) 
  Average Apply Rate: 35.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    ON 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> show database 
 rdscdb_b    
Database - rdscdb_b 
  Role:               
 PHYSICAL STANDBY 
  Intended State:     APPLY-
ON 
  Transport Lag:      0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Apply Lag:          0 
 seconds (computed 1 second 
 ago) 
  Average Apply Rate: 16.00 
 KByte/s 
  Real Time Query:    ON 
  Instance(s): 
    RDSCDB
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL>

Recursos relacionados
• Configurando o Amazon RDS como um PeopleSoft banco de dados Oracle (whitepaper da AWS)
• Guia do Oracle Data Guard Broker (documentação de referência da Oracle)
• Conceitos e administração do Data Guard (documentação de referência da Oracle)
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Informações adicionais
Selecione o modo de proteção do seu banco de dados

O Oracle Data Guard fornece três modos de proteção para configurar seu ambiente Data Guard com 
base em seus requisitos de disponibilidade, proteção e desempenho. A tabela a seguir resume esses três 
modos.

Modo de proteção Refazer configuração de 
transporte

Descrição

DESEMPENHO MÁXIMO ASYNC Para transações que ocorrem 
no banco de dados principal, os 
dados de redo são transmitidos 
de forma assíncrona e gravados 
no redo log do banco de dados 
em espera. Portanto, o impacto 
no desempenho é mínimo.

MaxPerformancenão é possível 
fornecer RPO=0 devido ao envio 
assíncrono de registros.

PROTEÇÃO MÁXIMA SYNC+AFFIRM Para transações no banco de 
dados primário, os dados de 
redo são transmitidos de forma 
síncrona e gravados no redo log 
do banco de dados em espera 
antes que a transação seja 
confirmada. Se o banco de dados 
em espera ficar indisponível, 
o banco de dados primário 
será encerrado sozinho para 
garantir que as transações sejam 
protegidas.

SYNC+AFFIRM Isso é semelhante 
aoMaxProtection modo, 
exceto quando nenhuma 
confirmação é recebida 
do banco de dados em 
espera. Nesse caso, ele 
opera como se estivesse 
noMaxPerformance modo de 
preservar a disponibilidade do 
banco de dados primário até 
poder gravar novamente seu 
fluxo de redo em um banco de 
dados em espera sincronizado.

DISPONIBILIDADE MÁXIMA

SYNC+NOAFFIRM Para transações no banco 
de dados primário, o redo é 
transmitido de forma síncrona 
para o banco de dados em 
espera, e o principal aguarda 
somente a confirmação de que 
o redo foi recebido no modo de 
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espera, não de que tenha sido 
gravado no disco em espera. 
Esse modo, também conhecido 
comoFastSync, pode fornecer 
um benefício de desempenho 
em detrimento da exposição 
potencial à perda de dados 
em um caso especial de várias 
falhas simultâneas.

As réplicas de leitura no RDS Custom for Oracle são criadas com o modo de proteção de desempenho 
máximo, que também é o modo de proteção padrão para o Oracle Data Guard. O modo de desempenho 
máximo fornece o menor impacto no desempenho no banco de dados principal, o que pode ajudá-lo a 
atender ao requisito de objetivo de ponto de recuperação (RPO) medido em segundos.

Para trabalhar para atingir um objetivo de perda de dados zero (RPO=0), você pode personalizar o 
modo de proteção do Oracle Data GuardMaxAvailability com aSYNC+NOAFFIRM configuração de 
refazer transporte para melhor desempenho. Como as confirmações no banco de dados primário são 
reconhecidas somente depois que os vetores de redo correspondentes são transmitidos com êxito para 
o banco de dados em espera, a latência da rede entre a instância primária e a réplica pode ser crucial 
para cargas de trabalho sensíveis à confirmação. Recomendamos realizar testes de carga para sua carga 
de trabalho para avaliar o impacto no desempenho quando a réplica de leitura é personalizada para ser 
executada noMaxAvailability modo in.

A implantação da réplica de leitura na mesma zona de disponibilidade do banco de dados principal 
fornece menor latência de rede em comparação com a implantação da réplica de leitura em uma zona 
de disponibilidade diferente. No entanto, a implantação das réplicas primária e de leitura na mesma 
zona de disponibilidade pode não atender aos seus requisitos de HA porque, no caso improvável de 
indisponibilidade da zona de disponibilidade, tanto a instância primária quanto a instância de réplica de 
leitura são afetadas.

Faça backup automático dos bancos de dados 
do SAP HANA usando o Systems Manager e 
EventBridge

Criado por Ambarish Satarkar (AWS) e Gaurav Rath

Repositório de código:

• Documento 
SSM_HDB_Backup_SSM

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
armazenamento e backup

Carga horária: SAP Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon EventBridge; Amazon 
S3; AWS Systems Manager
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Resumo
Esse padrão descreve como automatizar os backups de bancos de dados do SAP HANA usando o AWS 
Systems Manager, a Amazon EventBridge, o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o AWS 
Backint Agent for SAP HANA.

Esse padrão fornece uma abordagem baseada em scripts de shell usando o comando BACKUP DATA 
e elimina a necessidade de manter scripts e configurações de tarefas para cada instância do sistema 
operacional (SO) em vários sistemas.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma instância do SAP HANA com uma versão compatível em estado de execução em uma instância 
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) gerenciada, que está configurada para o Systems 
Manager

• Systems Manager Agent (SSM Agent) 2.3.274.0 ou posterior instalado
• Um bucket do S3 que não tem acesso público habilitado
• Umahdbuserstore chave chamadaSYSTEM
• Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) para que o runbook de automação seja 

executado dentro do cronograma
• AmazonSSMManagedInstanceCoreessm:StartAutomationExecution as políticas estão 

vinculadas à função de serviço de automação do gerente de sistemas.

Limitações

• O AWS Backint Agent para SAP HANA não oferece suporte à desduplicação.
• O AWS Backint Agent para SAP HANA não oferece suporte à compactação de dados.

Versões do produto

O AWS Backint Agent é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

• SUSE Linux Enterprise Server
• SUSE Linux Enterprise Server para SAP
• Red Hat Enterprise Linux para SAP

O AWS Backint Agent oferece suporte aos seguintes bancos de dados: 

• SAP HANA 1.0 SP12 (único nó e vários nós)
• SAP HANA 2.0 e posterior (único nó e vários nós)

Arquitetura
Pilha de tecnologia Target

• Backint Agent da AWS
• Amazon S3
• AWS Systems Manager
• Amazon EventBridge
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• SAP HANA

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra os scripts de instalação que instalam o AWS Backint Agent, o bucket do 
S3 e o Systems Manager e EventBridge, que usam um documento de comando para agendar backups 
regulares.

Automação e escalabilidade

• Vários agentes de backup da AWS podem ser instalados usando um runbook do Systems Manager 
Automation.

• Cada execução do runbook do Systems Manager pode ser escalada para n instâncias do SAP HANA, 
com base na seleção do alvo.

• EventBridge pode automatizar os backups do SAP HANA.

Ferramentas
• O AWS Backint Agent for SAP HANA é um aplicativo independente que se integra aos seus fluxos de 

trabalho existentes para fazer backup do banco de dados do SAP HANA em um bucket do S3 que você 
especifica no arquivo de configuração. O AWS Backint Agent oferece suporte a backups completos, 
incrementais e diferenciais de bancos de dados SAP HANA. Ele é executado em um servidor de banco 
de dados SAP HANA, onde backups e catálogos são transferidos do banco de dados SAP HANA para o 
AWS Backint Agent.

• EventBridgeO Amazon é um serviço de barramento de eventos com tecnologia sem servidor que você 
pode usar para facilitar a conexão de aplicações a dados de diversas origens. EventBridge fornece um 
fluxo de dados em tempo real de suas aplicações, de aplicações de software como serviço (SaaS) e 
serviços da AWS para destinos como o AWS Lambda, de aplicações de software como serviço (SaaS) 
e serviços da AWS para destinos de aplicações de software como serviço (SaaS) e serviços da AWS 
para destinos como o AWS Lambda, endpoints de invocação de HTTP usando destinos de API ou 
barramentos de eventos em outras contas.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos. Você pode 
utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de 
qualquer lugar na web.

• O AWS Systems Manager ajuda você a visualizar e controlar a sua infraestrutura na AWS. Usando 
o console do Systems Manager, você pode exibir dados operacionais de vários serviços da AWS e 
automatizar tarefas operacionais nos recursos da AWS.

Código

O código desse padrão está disponível no aws-backint-automated-backup GitHub repositório.

Epopeias
Crie um sistema de chaves hdbuserstore

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma chave hdbuserstore. 1. Navegue até /usr/sap/
<SID>/HDB<Inst No>/exe.

Administrador da AWS, 
administrador do SAP HANA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Execute o comando a seguir, 

comXX o número da instância 
do banco de dados SAP 
HANA.

hdbuserstore -i set SYSTEM 
 <hostname>:3XX13@SYSTEMDB 
 SYSTEM 

Por exemplo, para um host 
SAP HANAsaphanadb com 
número de instância00, 
execute o comando a seguir.

hdbuserstore -i set SYSTEM 
 saphanadb:30013@SYSTEMDB 
 SYSTEM

Instale o AWS Backint Agent

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS Backint Agent. Siga as instruções em Instalar 
e configurar o AWS Backint 
Agent para SAP HANA na 
documentação do AWS Backint 
Agent.

Administrador da AWS, 
administrador do SAP HANA

Criar o documento de comando do Systems Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o documento de comando 
do Systems Manager.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra 
o AWS Systems Manager 
Console.

2. Escolha Documentos
e escolha De minha 
propriedade.

3. Confirme se você está na 
mesma região da AWS que 
a do seu banco de dados do 
SAP HANA.

4. Escolha Criar documento,
comando ou sessão para criar 
seu documento. 

5. Use um nome exclusivo e 
descritivo, sem espaços (por 
exemplo, SAP Hana-backup).

Administrador da AWS, 
administrador do SAP HANA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Certifique-se de que o

Tipo de documento esteja 
definido como Documento de 
comando. 

7. Sob o cabeçalho do conteúdo, 
há alguns exemplos de 
código. Certifique-se 
de escolher o tipo de 
código JSON e substituir 
o código pelo código 
doHDB_Backup_SSM_Document.json
arquivo do GitHub repositório.

8. Escolha Create Document.
9. Verifique seu documento na 

seção Owned by me.

Agende backups em uma frequência regular

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Agende backups regulares 
usando a Amazon EventBridge.

1. Abra o EventBridge console 
da Amazon, escolha Regras e 
escolha Criar regra.

2. Na tela Definir detalhes da 
regra, insira um nome e uma 
descrição exclusivos para sua 
regra e use o barramento de 
eventos padrão.

3. Em Tipo de regra, escolha
Programação e escolha
Avançar.

4. Na tela Definir programação, 
escolha o padrão de 
programação e a expressão 
de cron ou taxa apropriados 
com base na frequência 
necessária.

5. Na tela Selecionar destinos, 
em Tipo de alvo, escolha 
o serviço da AWS. Em
Selecionar um alvo, escolha
Systems Manager Run 
Command.

6. Escolha o documento criado 
por você anteriormente.

7. Em Chave de destino e Valor
de destino, forneça o ID da 
instância. Você pode usar 
nomes e valores de tags para 
adicionar várias instâncias.

Administrador da AWS, 
administrador do SAP HANA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
8. Em Configurar parâmetros 

de automação, escolha
Constante para backups 
incrementais ou diferenciais. 
Se você quiser um backup 
completo, escolha Sem 
parâmetros.

9. Escolha se deseja criar uma 
nova ou use uma existente. 
Se você usar uma função 
existente, certifique-se de 
que ela tenha as políticas 
necessárias para invocar o 
alvo.

10.Mantenha as configurações 
adicionais padrão e escolha
Avançar.

11.A tela Configurar tags é 
opcional. Escolha o próximo.

12.Na tela Revisar e criar, revise 
as configurações da regra e 
escolha Criar. A regra deve 
ser criada com sucesso.

Você pode verificar o sucesso do 
backup a partir do caminho do 
bucket do S3.   

 s3:/<your_bucket_name>/
<target folder>/<SID>/usr/
sap/<SID>/SYS/global/hdb/
backint/DB_<SID>/

Você também pode verificar os 
backups do catálogo de backup 
do SAP HANA.

Recursos relacionados
• Backint Agent da AWS para SAP HANA
• Instale e configure o AWS Backint Agent para SAP HANA

Bloqueie o acesso público ao Amazon RDS usando 
o Cloud Custodian

Criado por abhay kumar (AWS) e Dwarika Patra (AWS)
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Ambiente: Produção Tecnologias: bancos de 
dados; segurança, identidade, 
conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho; código 
aberto

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Muitas organizações executam suas cargas de trabalho e serviços em vários fornecedores de nuvem. 
Nesses ambientes de nuvem híbrida, a infraestrutura de nuvem precisa de uma governança de nuvem 
rígida, além da segurança fornecida pelos provedores de nuvem individuais. Um banco de dados em 
nuvem, como o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), é um serviço importante que deve 
ser monitorado para detectar qualquer vulnerabilidade de acesso e permissão. Embora você possa 
restringir o acesso ao banco de dados do Amazon RDS configurando um grupo de segurança, você pode 
adicionar uma segunda camada de proteção para proibir ações como o acesso público. Garantir que 
o acesso público seja bloqueado ajudará você a cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(GDPR), a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Health (HIPAA), o Instituto Nacional de 
Padrões e Tecnologia (NIST) e o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI 
DSS).

O Cloud Custodian é um mecanismo de regras de código aberto que você pode usar para impor restrições 
de acesso a recursos da Amazon Web Services (AWS), como o Amazon RDS. Com o Cloud Custodian, 
você pode definir regras que validam o ambiente em relação aos padrões definidos de segurança e 
conformidade. Você pode usar o Cloud Custodian para gerenciar seus ambientes de nuvem, ajudando 
a garantir a conformidade com políticas de segurança, políticas de tags e coleta de lixo de recursos não 
utilizados e gerenciamento de custos. Com o Cloud Custodian, você pode usar uma única interface para 
implementar a governança em um ambiente de nuvem híbrida. Por exemplo, você pode usar a interface 
Cloud Custodian para interagir com a AWS e o Microsoft Azure, reduzindo o esforço de trabalhar com 
mecanismos como o AWS Config, grupos de segurança da AWS e políticas do Azure.

Esse padrão fornece instruções para usar o Cloud Custodian na AWS para impor a restrição da 
acessibilidade pública nas instâncias do Amazon RDS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um key pair
• AWS Lambda instalado

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS
• AWS CloudTrail
• AWS Lambda
• Cloud Custodian

Arquitetura alvo

497

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-quickstart.html#cli-configure-quickstart-creds-create


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

O diagrama a seguir mostra o Cloud Custodian implantando a política no Lambda, a AWS CloudTrail 
iniciando oCreateDBInstance evento ePubliclyAccessible a configuração da função Lambda como 
falsa no Amazon RDS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudTrailA AWS ajuda você a auditar a governança, a conformidade e o risco operacional da sua conta 
da AWS.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com os serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a 
recursos da AWS.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem a necessidade 
de provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, para que você pague apenas pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS.

Outras ferramentas

• O Cloud Custodian unifica as ferramentas e os scripts que muitas organizações usam para gerenciar 
suas contas de nuvem pública em uma única ferramenta de código aberto. Ele usa um mecanismo 
de regras sem estado para definição e aplicação de políticas, com métricas, resultados estruturados 
e relatórios detalhados para a infraestrutura de nuvem. Ele se integra perfeitamente a um tempo de 
execução sem servidor para fornecer remediação e resposta em tempo real com baixa sobrecarga 
operacional.

Epopéias
Configurar o AWS CLI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS CLI. Para instalar o AWS CLI, siga as 
instruções na documentação da 
AWS.

Administrador da AWS

Configurar as credenciais da 
AWS.

Defina as configurações que o 
AWS CLI usa para interagir com 
a AWS, incluindo a região da 
AWS e o formato de saída que 
você deseja usar.

$>aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>
Default region name [None]:

Administrador da AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Default output format 
 [None]:

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

Crie um perfil do IAM. Para criar uma função IAM com a 
função de execução do Lambda, 
execute o comando a seguir.

aws iam create-role 
 --role-name lambda-ex 
 --assume-role-policy-
document '{"Version": 
 "2012-10-17","Statement": 
 [{ "Effect": "Allow", 
 "Principal": {"Service": 
 "lambda.amazonaws.com"}, 
 "Action": 
 "sts:AssumeRole"}]}

AWS DevOps

Configurar o Cloud Custodian

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Cloud Custodian. Para instalar o Cloud Custodian 
em seu sistema operacional e 
ambiente, siga as instruções 
na documentação do Cloud 
Custodian.

DevOps engenheiro

Verifique o esquema do Cloud 
Custodian.

Para ver a lista completa dos 
recursos do Amazon RDS com 
os quais você pode executar 
políticas, use o comando a 
seguir.

custodian schema aws.rds

DevOps engenheiro

Crie a política Cloud Custodian. Salve o código que está no
arquivo de política do Cloud 
Custodian na seção Informações 
adicionais usando uma extensão 
YAML.

DevOps engenheiro

Defina ações do Cloud Custodian 
para alterar a bandeira de acesso 
público.

1. Localize o código do 
custodiante (por exemplo,/
Users/abcd/custodian/
lib/python3.9/
site-packages/c7n/
resources/rds.py).

2. Localize 
aRDSSetPublicAvailability

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
classe emrds.py e modifique 
essa classe usando o código 
que está no arquivo c7n 
resources rds.py na seção
Informações adicionais.

Execute uma corrida a seco. (Opcional) Para verificar quais 
recursos são identificados 
pela política sem executar 
nenhuma ação nos recursos, use 
o comando a seguir.

custodian run -dryrun 
 <policy_name>.yaml -s 
 <output_directory>

DevOps engenheiro

Implantar a política

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a política usando o 
Lambda.

Para criar a função Lambda 
que executará a política, use o 
comando a seguir.

custodian run -s policy.yaml

Essa política será então 
iniciada pelo CloudTrail
CreateDBInstance evento da 
AWS.

Como resultado, o AWS Lambda 
definirá o sinalizador de acesso 
público como falso para casos 
que atendam aos critérios.

DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• AWS Lambda
• Amazon RDS
• Cloud Custodian

Informações adicionais
Arquivo YAML da política Cloud Custodian

policies: 
  - name: "block-public-access" 
    resource: rds 
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Configurar o roteamento somente para leitura 
em um grupo de disponibilidade Always On

    description: | 
      This Enforcement blocks public access for RDS instances. 
    mode: 
      type: cloudtrail 
      events: 
        - event: CreateDBInstance # Create RDS instance cloudtrail event 
          source: rds.amazonaws.com 
          ids: requestParameters.dBInstanceIdentifier 
      role: arn:aws:iam::1234567890:role/Custodian-compliance-role 
    filters: 
      - type: event 
        key: 'detail.requestParameters.publiclyAccessible' 
        value: true 
    actions: 
      - type: set-public-access 
        state: false

arquivo rds.py de recursos c7n

@actions.register('set-public-access') 
 class RDSSetPublicAvailability(BaseAction): 
  
     schema = type_schema( 
         "set-public-access", 
         state={'type': 'boolean'}) 
     permissions = ('rds:ModifyDBInstance',) 
  
     def set_accessibility(self, r): 
         client = local_session(self.manager.session_factory).client('rds') 
         waiter = client.get_waiter('db_instance_available') 
         waiter.wait(DBInstanceIdentifier=r['DBInstanceIdentifier']) 
         client.modify_db_instance( 
             DBInstanceIdentifier=r['DBInstanceIdentifier'], 
             PubliclyAccessible=self.data.get('state', False)) 
  
  
     def process(self, rds): 
         with self.executor_factory(max_workers=2) as w: 
             futures = {w.submit(self.set_accessibility, r): r for r in rds} 
             for f in as_completed(futures): 
                 if f.exception(): 
                     self.log.error( 
                         "Exception setting public access on %s  \n %s", 
                         futures[f]['DBInstanceIdentifier'], f.exception()) 
         return rds

Integração do Security Hub

O Cloud Custodian pode ser integrado ao AWS Security Hub para enviar descobertas de segurança e 
tentar ações de remediação. Para obter mais informações, consulte Anunciando a integração do Cloud 
Custodian com o AWS Security Hub.

Configure o roteamento somente para leitura em 
um grupo de disponibilidade Always On no SQL 
Server na AWS

Criado por Subhani Shaik (AWS)
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Resumo

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
Infraestrutura

Carga de trabalho: Microsoft

Serviços da AWS: AWS 
Managed Microsoft AD; Amazon 
EC2

Resumo
Esse padrão mostra como usar a réplica secundária em espera no SQL Server Always On transferindo as 
cargas de trabalho somente para leitura da réplica primária para a réplica secundária.

O espelhamento do banco de dados tem one-to-one mapeamento. Você não pode ler o banco de dados 
secundário diretamente, então você deve criar instantâneos. O recurso de grupo de disponibilidade Always 
On foi introduzido no Microsoft SQL Server 2012. Em versões posteriores, as principais funcionalidades 
foram introduzidas, incluindo roteamento somente para leitura. Nos grupos de disponibilidade Always 
On, você pode ler os dados diretamente da réplica secundária alterando o modo de réplica para somente 
leitura.

A solução de grupos de disponibilidade Always On suporta alta disponibilidade (HA), recuperação de 
desastres (DR) e uma alternativa ao espelhamento de banco de dados. Os grupos de disponibilidade 
do Always On trabalham no nível do banco de dados e maximizam a disponibilidade de um conjunto de 
bancos de dados de usuários.

O SQL Server usa o mecanismo de roteamento somente leitura para redirecionar as conexões de entrada 
somente leitura para a réplica de leitura secundária. Para conseguir isso, você deve adicionar os seguintes 
parâmetros e valores na cadeia de conexão:

• ApplicationIntent=ReadOnly
• Initial Catalog=<database name>

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa com uma nuvem privada virtual (VPC), duas zonas de disponibilidade, sub-
redes privadas e um grupo de segurança

• Duas máquinas Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com SQL Server 2019 Enterprise Edition 
Amazon Machine Image com Windows Server Failover Clustering (WSFC) configurado no nível da 
instância e um grupo de disponibilidade Always On configurado no nível do SQL Server entre o nó 
primário (WSFCNODE1) e o nó secundário (WSFCNODE2), que fazem parte do diretório do AWS Directory 
Service for Microsoft Active Directory chamadotagechtalk.com

• Um ou mais nós configurados para aceitarread-only na réplica secundária
• Um ouvinte com o nomeSQLAG1 do grupo de disponibilidade Always On
• Mecanismo de banco de dados SQL Server em execução com a mesma conta de serviço em dois nós
• SQL Server Management Studio (SSMS)
• Um banco de dados de teste chamadotest

Versões do produto

• SQL Server 2014 e versões
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EC2
• Microsoft AD gerenciado pela AWS
• Amazon FSx

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra como o ouvinte do grupo de disponibilidade Always On (AG) redireciona 
consultas que contêm oApplicationIntent parâmetro na conexão com o nó secundário apropriado.

1. Uma solicitação é enviada ao ouvinte do grupo de disponibilidade Always On.
2. Se a cadeia de conexão não tiver oApplicationIntent parâmetro, a solicitação será enviada para a 

instância principal.
3. Se a cadeia de conexão contiverApplicationIntent=ReadOnly, a solicitação será enviada para a 

instância secundária com configuração de roteamento somente para leitura, que é WSFC com um grupo 
de disponibilidade Always On.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Directory Service para Microsoft Active Directory permite que suas cargas de trabalho com 
reconhecimento de diretórios e recursos da AWS usem o Microsoft Active Directory na nuvem da AWS.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e aumentá-los ou 
reduzi-los rapidamente.

• O Amazon FSx fornece sistemas de arquivos que suportam protocolos de conectividade padrão do setor 
e oferecem alta disponibilidade e replicação em todas as regiões da AWS.

Outros serviços

• O SQL Server Management Studio (SSMS) é uma ferramenta para conectar, gerenciar e administrar as 
instâncias do SQL Server.

• sqlcmd é um utilitário de linha de comando.

Práticas recomendadas
Para obter mais informações sobre os grupos de disponibilidade do Always On, consulte a documentação 
do SQL Server.
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Epopéias

Epopéias
Configurar o roteamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize as réda para leitura. Para atualizar a réplica primária e 
secundária para somente leitura, 
conecte-se à réplica primária do 
SSMS e execute o código da
Etapa 1 na seção Informações 
adicionais.

DBA

Crie o URL de roteamento. Para criar o URL de roteamento 
para ambas as réplicas, execute 
o código da Etapa 2 na seção
Informações adicionais. Neste 
código,tagechtalk.com é 
o nome do diretório do AWS 
Managed Microsoft AD.

DBA

Crie a lista de roteamento. Para criar a lista de roteamento 
para ambas as réplicas, execute 
o código da Etapa 3 na seção
Informações adicionais.

DBA

Valide a lista de roteamento. Connect à instância primária 
do SQL Server Management 
Studio e execute o código da
Etapa 4 na seção Informações 
adicionais para validar a lista de 
roteamento.

DBA

Teste do roteamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect usando o 
ApplicationIntent parâmetro.

1. No SSMS, conecte-se ao 
nome do ouvinte do grupo de 
disponibilidade Always On 
comApplicationIntent=ReadOnly;Initial 
Catalog=test.

2. A conexão é estabelecida com 
a réplica secundária. Para 
testar, execute o comando a 
seguir para mostrar o nome do 
servidor conectado.

SELECT 
 SERVERPROPERTY('ComputernamePhysicalNetBios')

A saída mostrará o nome 
da réplica secundária atual 
(WSFCNODE2).

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute um failover. 1. No SSMS, conecte-se ao 
nome do ouvinte do grupo de 
disponibilidade Always On.

2. Verifique se o banco de dados 
primário e secundário estão 
sincronizados, sem perda de 
dados.

3. Execute um failover para que 
a réplica primária atual se 
torne a réplica secundária e a 
réplica secundária se torne a 
réplica primária.

4. No SSMS, conecte-se ao 
nome do ouvinte do grupo de 
disponibilidade Always On 
comApplicationIntent=ReadOnly;Initial 
Catalog=test.

5. A conexão é estabelecida 
com a réplica secundária. 
Para testar, mostre o nome 
do servidor conectado 
executando o comando a 
seguir.

SELECT 
 SERVERPROPERTY('ComputernamePhysicalNetBios')

Ele exibirá o nome da 
réplica secundária atual 
(WSFCNODE1).

DBA

Connect usando o utilitário de linha de comando sqlcmd

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect usando sqlcmd. Para se conectar a partir do 
sqlcmd, execute o código da
Etapa 5 na seção Informações 
adicionais no prompt de 
comando. Depois de se conectar, 
execute o comando a seguir 
para mostrar o nome do servidor 
conectado.

SELECT 
 SERVERPROPERTY('ComputernamePhysicalNetBios') .

A saída exibirá o nome da réplica 
secundária atual (WSFCNODE1).

DBA
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Solução de problemas

Problema Solução

A criação do ouvinte falha com a mensagem 'O 
cluster WSFC não pôde colocar o recurso Network 
Name online'.

Para obter mais informações, consulte a postagem 
do blog da Microsoft Create Listener Fails with 
Message 'O cluster WSFC não pôde colocar o 
recurso Network Name online'.

Problemas potenciais, incluindo outros problemas 
do ouvinte ou problemas de acesso à rede.

Consulte Solucionar problemas de configuração 
de grupos de disponibilidade sempre ativos (SQL 
Server) na documentação da Microsoft.

Recursos relacionados
• Configurar o roteamento somente de leitura para um grupo de disponibilidade Always On
• Solucionar problemas de configuração de grupos de disponibilidade sempre ativos (SQL Server)

Informações adicionais
Etapa 1. Atualize as réplicas para somente leitura

ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (ALLOW_CONNECTIONS = READ_ONLY))
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (ALLOW_CONNECTIONS = READ_ONLY))
GO

Etapa 2. Crie o URL de roteamento

ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (READ_ONLY_ROUTING_URL = N'TCP://WSFCNode1.tagechtalk.com:1433'))
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (SECONDARY_ROLE 
 (READ_ONLY_ROUTING_URL = N'TCP://WSFCNode2.tagechtalk.com:1433'))
GO

Etapa 3. Crie a lista de roteamento

ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH 
 (PRIMARY_ROLE(READ_ONLY_ROUTING_LIST=('WSFCNODE2','WSFCNODE1')));
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (PRIMARY_ROLE 
 (READ_ONLY_ROUTING_LIST=('WSFCNODE1','WSFCNODE2')));
GO

Etapa 4. Validar a lista de roteamento

SELECT AGSrc.replica_server_name AS PrimaryReplica, AGRepl.replica_server_name AS 
 ReadOnlyReplica, AGRepl.read_only_routing_url AS RoutingURL , AGRL.routing_priority 
 AS RoutingPriority FROM sys.availability_read_only_routing_lists AGRL INNER JOIN 
 sys.availability_replicas AGSrc ON AGRL.replica_id = AGSrc.replica_id INNER JOIN 
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Connect usando um túnel SSH no pgAdmin

 sys.availability_replicas AGRepl ON AGRL.read_only_replica_id = AGRepl.replica_id INNER 
 JOIN sys.availability_groups AV ON AV.group_id = AGSrc.group_id ORDER BY PrimaryReplica

Etapa 5. Utilitário de comando SQL

sqlcmd -S SQLAG1,1433 -E -d test -K ReadOnly

Connect usando um túnel SSH no pgAdmin
Criado por Jeevan Shetty (AWS) e Bhanu Ganesh Gudivada (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: bancos de 
dados; segurança, identidade, 
conformidade

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

Resumo
Por motivos de segurança, é sempre bom colocar bancos de dados em uma sub-rede privada. As 
consultas no banco de dados podem ser executadas conectando-se por meio de um host bastion da 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma sub-rede pública na Nuvem da Amazon Web 
Services (AWS). Isso requer a instalação de software, como pgAdmin ou DBeaver, que são comumente 
usados por desenvolvedores ou administradores de banco de dados, no host do Amazon EC2.

Executar o pgAdmin em um servidor Linux e acessá-lo por meio de um navegador da web requer a 
instalação de dependências adicionais, configuração e configuração de permissões.

Como uma solução alternativa, os desenvolvedores ou administradores de banco de dados podem 
se conectar a um banco de dados PostgreSQL usando o pgAdmin para habilitar um túnel SSH do 
sistema local. Nessa abordagem, o pgAdmin usa o host Amazon EC2 na sub-rede pública como um 
host intermediário antes de se conectar ao banco de dados. O diagrama na seção Arquitetura mostra a 
configuração.

Nota: Certifique-se de que o grupo de segurança anexado ao banco de dados PostgreSQL permita a 
conexão na porta 5432 do host do Amazon EC2.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta existente da AWS
• Uma Nuvem Privada Virtual (VPC) com uma sub-rede pública e uma sub-rede privada
• Uma instância do EC2 com um security group anexado
• Um banco de dados do Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL com um security group
• Um key pair Secure Shell (SSH) para configurar o túnel

Versões do produto
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• pgAdmin versão 6.2+
• Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL versão 12.7+

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EC2
• Amazon Aurora compatível com PostgreSQL

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra o uso do pgAdmin com um túnel SSH para se conectar por meio de um 
gateway da Internet à instância do EC2, que se conecta ao banco de dados.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL é um mecanismo de banco de dados 
relacional totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e escalá-los 
rapidamente para cima ou para baixo.

Outros serviços

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Epopéias
Criar a conexão

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um servidor. No pgAdmin, escolha Criar e, 
em seguida, escolha Servidor. 
Para obter ajuda adicional com 
a configuração do pgAdmin para 
registrar um servidor, configurar 
uma conexão e se conectar 
por meio do tunelamento SSH 
usando a caixa de diálogo do 
servidor, consulte os links na 
seção Recursos relacionados.

DBA

Informe um nome para o 
servidor.

Na guia Geral, insira um nome. DBA
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Insira os detalhes do banco de 
dados.

Na guia Conexão, insira valores 
para o seguinte:

• Nome/endereço do host
• Port (Porta)
• Banco de dados de 

manutenção
• Username
• Password

DBA

Insira os detalhes do servidor 
Amazon EC2.

Na guia Túnel SSH, forneça 
os detalhes da instância do 
Amazon EC2 que está na sub-
rede pública.

• Defina Usar tunelamento SSH
como Sim para especificar 
que o pgAdmin deve usar um 
túnel SSH ao se conectar ao 
servidor especificado.

• No campo Host do túnel, 
especifique o nome ou o 
endereço IP do host SSH (por 
exemplo, 10.x.x.x).

• No campo Porta do túnel, 
especifique a porta do host 
SSH (por exemplo, 22).

• No campo Nome de usuário, 
especifique o nome de um 
usuário com privilégios de login 
para o host SSH (por exemplo, 
ec2-user).

• Especifique o tipo de 
autenticação como arquivo de 
identidade para que o pgAdmin 
use um arquivo de chave 
privada ao se conectar.
• Inclua a localização do 

arquivo Privacy Enhanced 
Mail (PEM) no campo
Arquivo de identidade. O 
arquivo.pem é o key pair do 
Amazon EC2.

DBA

Salve e conecte-se. Escolha Salvar para concluir a 
configuração e conectar-se ao 
banco de dados compatível com 
o Aurora PostgreSQL usando o 
túnel SSH.

DBA
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Diálogo do servidor
• Connect ao servidor

Copie tabelas do Amazon DynamoDB entre contas 
usando o AWS Backup

Criado por Ramkumar Ramanujam (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB; AWS Backup

Resumo
Ao trabalhar com o Amazon DynamoDB na Amazon Web Services (AWS), um caso de uso comum é 
copiar ou sincronizar tabelas do DynamoDB em ambientes de desenvolvimento, teste ou teste com os 
dados da tabela que estão no ambiente de produção. Como prática padrão, cada ambiente usa uma conta 
diferente da AWS. 

O AWS Backup oferece suporte ao backup e à restauração de dados entre regiões e contas para o 
DynamoDB, o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e outros serviços da AWS. Esse padrão 
fornece as etapas para usar o backup e a restauração entre contas do AWS Backup para copiar tabelas do 
DynamoDB entre contas da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas contas ativas da AWS que pertencem à mesma organização do AWS Organizations
• Tabelas do DynamoDB em ambas as contas.
• Permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para criar e usar cofres de backup da AWS

Limitações

• As contas de origem e destino da AWS devem fazer parte da mesma organização do AWS 
Organizations.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS Backup 
• Amazon DynamoDB

Arquitetura alvo
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Ferramentas

1. Crie o backup da tabela do DynamoDB no cofre de backup do AWS Backup na conta de origem.
2. Copie o backup para o cofre de backup na conta de destino.
3. Restaure a DynamoDb tabela na conta de destino usando o backup do cofre de backup da conta de 

destino.

Automação e escala

É possível usar o AWS Backup para programar backups para execução em intervalos específicos.

Ferramentas
• AWS Backup — O AWS Backup é um serviço totalmente gerenciado para centralizar e automatizar 

a proteção de dados nos serviços da AWS, na nuvem e no local. Usando esse serviço, você pode 
configurar políticas de backup e monitorar a atividade dos seus recursos da AWS em um só lugar. 
Ele permite automatizar e consolidar tarefas de backup que foram service-by-service executadas 
anteriormente e elimina a necessidade de criar scripts personalizados e processos manuais.

• Amazon DynamoDB — O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente 
gerenciado que fornece performance rápido e previsível com escalabilidade contínua.

Epopeias
Ative os recursos do AWS Backup nas contas de origem e de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative recursos avançados para 
DynamoDB e backup entre 
contas.

Nas contas da AWS de origem e 
de destino, faça o seguinte:

1. No AWS Management 
Console, abra o console do 
AWS Backup.

2. Escolha Settings 
(Configurações).

3. Em Recursos avançados 
para backups do Amazon 
DynamoDB, confirme se os
recursos avançados estão 
habilitados ou escolha Ativar.

4. Em Gerenciamento de várias 
contas, para Backup entre 
contas, escolha Ativar.

AWS DevOps, engenheiro de 
migração

Crie cofres de backup nas contas de origem e de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie cofres de backup. Nas contas da AWS de origem e 
de destino, faça o seguinte:

1. No console do AWS Backup, 
escolha Cofres de backup.

AWS DevOps, engenheiro de 
migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Escolha Criar cofre de backup.
3. Copie o nome de recurso da 

Amazon (ARN) do cofre de 
backup e salve-o.

Os ARNs dos cofres de backup 
de origem e de destino serão 
necessários ao copiar o backup 
da tabela do DynamoDB entre 
a conta de origem e a conta de 
destino.

Execute backup e restauração usando cofres de backup

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Na conta de origem, crie um 
backup de tabela do DynamoDB.

Para criar um backup para a 
tabela do DynamoDB na conta 
de origem, faça o seguinte:

1. Na página do AWS Backup
Dashboard, escolha Criar 
backup sob demanda.

2. Na seção Configurações, para
Tipo de recurso, selecione
DynamoDB e, em seguida, 
selecione o nome da tabela.

3. Na lista suspensa do Cofre 
de Backup, selecione o cofre 
de backup que você criou na 
conta de origem.

4. Selecione o período de 
retenção que você deseja.

5. Escolha Create on-demand 
backup (Criar backup sob 
demanda). 

Uma nova tarefa de backup é 
criada. 

Para monitorar o status da tarefa 
de Backup, na página Trabalhos
de backup da AWS, escolha a 
guia Trabalhos de backup. Todas 
as tarefas de backup ativas, em 
andamento e concluídas estão 
listadas nessa guia.

AWS DevOps, DBA, engenheiro 
de migração

Copie o backup da conta de 
origem para a conta de destino.

Depois que o trabalho de backup 
for concluído, copie o backup da 
tabela do DynamoDB do cofre de 

AWS DevOps, engenheiro de 
migração, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
backup na conta de origem para 
o cofre de backup na conta de 
destino.

Para copiar o cofre de backup, 
na conta de origem, faça o 
seguinte:

1. No console do AWS Backup, 
escolha Cofres de backup.

2. Em Backups, escolha 
o backup da tabela do 
DynamoDB.

3. Selecione Actions (Ações) e
Copy (Copiar).

4. Insira a região da AWS da 
conta de destino.

5. Para ARN do cofre externo, 
insira o ARN do cofre de 
backup que você criou na 
conta de destino.

6. Para copiar backups da conta 
de origem para a conta de 
destino, no cofre de backup 
da conta de destino, habilite 
o acesso de uma conta 
diferente.

Restaure o backup na conta de 
destino.

Na conta da AWS de destino, 
faça o seguinte:

1. No console do AWS Backup, 
escolha Cofres de backup.

2. Em Backups, selecione o 
backup que você copiou da 
conta de origem.

3. Escolha Ações, Restaurar.
4. Insira o nome da tabela do 

DynamoDB de destino que 
você deseja restaurar.

AWS DevOps, DBA, engenheiro 
de migração

Recursos relacionados
• Usando o AWS Backup com o DynamoDB
• Criação de cópias de backup em contas da AWS
• Preços do AWS Backup
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Copiar tabelas do Amazon DynamoDB em todas as contas

Copie tabelas do Amazon DynamoDB em todas as 
contas usando uma implementação personalizada

Criado por Ramkumar Ramanujam (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Amazon DynamoDB Alvo: Amazon DynamoDB

Tipo R: N/A Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Tecnologias: Bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB

Resumo
Ao trabalhar com o Amazon DynamoDB na Amazon Web Services (AWS), um caso de uso comum é 
copiar ou sincronizar tabelas do DynamoDB em ambientes de desenvolvimento, teste ou preparação com 
os dados da tabela que estão no ambiente de produção. Como prática padrão, cada ambiente usa uma 
conta diferente da AWS.

O DynamoDB agora oferece suporte ao backup entre contas usando o AWS Backup. Para obter 
informações sobre os custos de armazenamento associados ao usar o AWS Backup, consulte os preços 
do AWS Backup. Quando você usa o AWS Backup para copiar entre contas, as contas de origem e de 
destino devem fazer parte de uma organização da AWS Organizations. Existem outras soluções para 
backup e restauração entre contas usando serviços da AWS, como o AWS Data Pipeline ou o AWS Glue. 
O uso dessas soluções, no entanto, aumenta o espaço ocupado pelos aplicativos, porque há mais serviços 
da AWS para implantar e manter. 

Você também pode usar o Amazon DynamoDB Streams para capturar alterações na tabela na conta de 
origem. Em seguida, você pode iniciar uma função do AWS Lambda e fazer as alterações correspondentes 
na tabela de destino na conta de destino. Mas essa solução se aplica a casos de uso em que as tabelas 
de origem e de destino sempre devem ser mantidas em sincronia. Pode não se aplicar a ambientes de 
desenvolvimento, teste e preparação em que os dados são atualizados com frequência.

Esse padrão fornece etapas para implementar uma solução personalizada para copiar uma tabela do 
Amazon DynamoDB de uma conta para outra. Esse padrão pode ser implementado usando linguagens de 
programação comuns, como C#, Java e Python. Recomendamos usar uma linguagem que seja compatível 
com um SDK da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas contas ativas da AWS
• tabelas do DynamoDB em ambas as contas
• Conhecimento das funções e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Conhecimento de como acessar tabelas do Amazon DynamoDB usando qualquer linguagem de 

programação comum, como C#, Java ou Python

Limitações
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Esse padrão se aplica às tabelas do DynamoDB com cerca de 2 GB ou menos. Com lógica adicional para 
lidar com interrupções de conexão ou sessão, limitação, falhas e novas tentativas, ele pode ser usado para 
tabelas maiores.

A operação de escaneamento do DynamoDB, que lê itens da tabela de origem, pode buscar somente até 
1 MB de dados em uma única chamada. Para tabelas maiores, maiores que 2 GB, essa limitação pode 
aumentar o tempo total para realizar uma cópia completa da tabela.

Arquitetura

Automação e escala

Esse padrão se aplica às tabelas do DynamoDB que são menores em tamanho, em torno de 2 GB. 

Para aplicar esse padrão em tabelas maiores, resolva os seguintes problemas:

• Durante a operação de cópia da tabela, duas sessões ativas são mantidas, usando tokens de segurança 
diferentes. Se a operação de cópia da tabela demorar mais do que os prazos de expiração do token, 
você deverá implementar uma lógica para atualizar os tokens de segurança. 

• Se unidades de capacidade de leitura (RCUs) e unidades de capacidade de gravação (WCUs) 
suficientes não forem provisionados, as leituras ou gravações na tabela de origem ou de destino podem 
ser limitadas. Certifique-se de catch e lidar com essas exceções. 

• Trate quaisquer outras falhas ou exceções e estabeleça um mecanismo de nova tentativa para tentar 
novamente ou continuar de onde a operação de cópia falhou.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon DynamoDB — O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente 
gerenciado que proporciona um desempenho rápido e previsível com escalabilidade contínua. 

• As ferramentas adicionais necessárias serão diferentes com base na linguagem de programação que 
você escolher para a implementação. Por exemplo, se você usa C#, precisará do Microsoft Visual Studio 
e dos seguintes NuGet pacotes:
• AWSSDK
• AWSSDK.DynamoDBv2

Código

O seguinte trecho de código do Python exclui e recria uma tabela do DynamoDB usando a biblioteca 
Boto3.

Não use oAWS_ACCESS_KEY_ID eAWS_SECRET_ACCESS_KEY de um usuário do IAM porque essas são 
credenciais de longo prazo, que devem ser evitadas para acesso programático aos serviços da AWS. 
Para obter mais informações sobre credenciais de segurança temporárias, consulte a seção Práticas 
recomendadas.

OAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY, eTEMPORARY_SESSION_TOKEN usado no trecho de 
código a seguir são credenciais de segurança da AWS (AWS STS).

import boto3
import sys
import json
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#args = input-parameters = GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION, ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION, 
 TARGET_DYNAMODB_NAME, TARGET_REGION, ...

#Input param: GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION
#[{"IndexName":"Test-index","KeySchema":[{"AttributeName":"AppId","KeyType":"HASH"},
{"AttributeName":"AppType","KeyType":"RANGE"}],"Projection":
{"ProjectionType":"INCLUDE","NonKeyAttributes":["PK","SK","OwnerName","AppVersion"]}}]

#Input param: ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION
#[{"AttributeName":"PK","AttributeType":"S"},{"AttributeName":"SK","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"AppId","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"AppType","AttributeType":"N"}]

region = args['TARGET_REGION']
target_ddb_name = args['TARGET_DYNAMODB_NAME']

global_secondary_indexes = json.loads(args['GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION'])
attribute_definitions = json.loads(args['ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION'])

# Drop and create target DynamoDB table
dynamodb_client = boto3.Session( 
        aws_access_key_id=args['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
        aws_secret_access_key=args['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'], 
        aws_session_token=args['TEMPORARY_SESSION_TOKEN'], 
    ).client('dynamodb') 
     
# Delete table
print('Deleting table: ' + target_ddb_name + ' ...')

try: 
    dynamodb_client.delete_table(TableName=target_ddb_name) 

    #Wait for table deletion to complete 
    waiter = dynamodb_client.get_waiter('table_not_exists') 
    waiter.wait(TableName=target_ddb_name) 
    print('Table deleted.')
except dynamodb_client.exceptions.ResourceNotFoundException: 
    print('Table already deleted / does not exist.') 
    pass

print('Creating table: ' + target_ddb_name + ' ...')

table = dynamodb_client.create_table( 
    TableName=target_ddb_name, 
    KeySchema=[ 
        { 
            'AttributeName': 'PK', 
            'KeyType': 'HASH'  # Partition key 
        }, 
        { 
            'AttributeName': 'SK', 
            'KeyType': 'RANGE'  # Sort key 
        } 
    ], 
    AttributeDefinitions=attribute_definitions, 
    GlobalSecondaryIndexes=global_secondary_indexes, 
    BillingMode='PAY_PER_REQUEST'
) 
     
waiter = dynamodb_client.get_waiter('table_exists')
waiter.wait(TableName=target_ddb_name) 
     
print('Table created.')
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Práticas recomendadas
Credenciais temporárias

Como melhor prática de segurança, ao acessar os serviços da AWS de forma programática, evite usar 
oAWS_ACCESS_KEY_I D eAWS_SECRET_ACCESS_KEY de um usuário do IAM, pois essas são credenciais 
de longo prazo. Sempre tente usar credenciais temporárias para acessar os serviços da AWS de forma 
programática.

Por exemplo, um desenvolvedor codifica oAWS_ACCESS_KEY_ID eAWS_SECRET_ACCESS_KEY de 
um usuário do IAM no aplicativo durante o desenvolvimento, mas não consegue remover os valores 
codificados antes de enviar as alterações para o repositório de código. Essas credenciais expostas 
podem ser usadas por usuários não intencionais ou mal-intencionados, o que pode ter sérias implicações 
(especialmente se as credenciais expostas tiverem privilégios de administrador). Essas credenciais 
expostas devem ser desativadas ou excluídas imediatamente usando o console do IAM ou a AWS 
Command Line Interface (AWS CLI).

Para obter credenciais temporárias para acesso programático aos serviços da AWS, use o AWS STS. 
As credenciais temporárias são válidas somente pelo tempo especificado (de 15 minutos a 36 horas). A 
duração máxima permitida das credenciais temporárias varia de acordo com fatores como configurações 
de funções e agrupamento de funções. Para obter mais informações sobre o AWS STS, consulte a
documentação.

Epopéias
Configurar tabelas do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tabelas do DynamoDB. Crie tabelas do DynamoDB, com 
índices, nas contas da AWS de 
origem e de destino.

Defina o provisionamento 
de capacidade como modo 
sob demanda, o que permite 
que o DynamoDB escale 
dinamicamente as capacidades 
de leitura/gravação com base na 
carga de trabalho. 

Como alternativa, você pode usar 
a capacidade provisionada com 
4.000 RCUs e 4.000 WCUs.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DBA, engenheiro de migração

Preencha a tabela de origem. Preencha a tabela do DynamoDB 
na conta de origem com dados 
de teste. Ter pelo menos 50 
MB ou mais de dados de teste 
ajuda você a ver o pico e a 
média de RCUs consumidas 
durante a cópia da tabela. Em 
seguida, você pode alterar o 
provisionamento de capacidade 
conforme necessário.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DBA, engenheiro de migração
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Configurar credenciais para acessar as tabelas do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie funções do IAM para 
acessar as tabelas de origem e 
de destino do DynamoDB.

Crie uma função do IAM na 
conta de origem com permissões 
para acessar (ler) a tabela do 
DynamoDB na conta de origem.

Adicione a conta de origem como 
uma entidade confiável para essa 
função.

Crie uma função do IAM na conta 
de destino com permissões para 
acessar (criar, ler, atualizar, 
excluir) a tabela do DynamoDB 
na conta de destino.   

Adicione a conta de destino 
como uma entidade confiável 
para essa função.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Copiar dados da tabela de uma conta da para outra

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha credenciais temporárias 
para as funções do IAM.

Obtenha credenciais temporárias 
para a função do IAM criada na 
conta de origem.

Obtenha credenciais temporárias 
para a função do IAM criada na 
conta de destino.

Uma forma de obter as 
credenciais temporárias para 
a função do IAM é usar o AWS 
STS da AWS CLI.

aws sts assume-role --role-
arn arn:aws:iam::<account-
id>:role/<role-name> --role-
session-name <session-name> 
 --profile <profile-name>

Use o perfil apropriado da AWS 
(correspondente à conta de 
origem ou de destino).

Para obter mais informações 
sobre diferentes formas de 
obter credenciais de segurança 
temporárias, consulte o seguinte:

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Referência da API do AWS 

Security Token Service
• Obter credenciais de função do 

IAM para acesso à CLI

Inicialize os clientes do 
DynamoDB para acesso ao 
DynamoDB de origem e de 
destino.

Inicialize os clientes do 
DynamoDB, que são fornecidos 
pelo AWS SDK, para as tabelas 
do DynamoDB de origem e de 
destino.

• Para o cliente DynamoDB de 
origem, use as credenciais 
temporárias obtidas da conta 
de origem.

• Para o cliente de destino do 
DynamoDB, use as credenciais 
temporárias obtidas da conta 
de destino.

Para obter mais informações 
sobre como fazer solicitações 
usando credenciais de 
segurança do IAM, consulte a
documentação da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos

Solte e recrie a tabela de destino. Exclua e recrie a tabela de 
destino do DynamoDB (junto com 
os índices) na conta de destino, 
usando a conta de destino do 
cliente DynamoDB.

A exclusão de todos os registros 
de uma tabela do DynamoDB 
é uma operação cara, pois 
consome WCUs provisionadas. 
Excluir e recriar a tabela evita 
esses custos extras.

Você pode adicionar índices a 
uma tabela depois de criá-la, 
mas isso leva de 2 a 5 minutos 
a mais. Criar índices durante 
a criação da tabela, passando 
a coleção de índices para 
acreateTable chamada, é 
mais eficiente.

Desenvolvedor de aplicativos
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a cópia da tabela. Repita as etapas a seguir até que 
todos os dados sejam copiados:

• Execute uma varredura 
na tabela na conta de 
origem, usando o cliente 
DynamoDB de origem. Cada 
escaneamento do DynamoDB 
recupera somente 1 MB de 
dados da tabela, portanto, 
você deve repetir essa 
operação até que todos os 
itens ou registros sejam lidos.

• Para cada conjunto de itens 
digitalizados, grave os itens 
na tabela na conta de destino, 
com o cliente de destino 
do DynamoDB, usando 
aBatchWriteItem chamada 
no AWS SDK para DynamoDB. 
Isso reduz o número 
dePutItem solicitações feitas 
ao DynamoDB. 

• BatchWriteItemtem uma 
limitação de 25 gravações ou 
entradas, ou até 16 MB. Você 
deve adicionar lógica para 
acumular itens digitalizados 
em contagens de 25 antes 
de ligarBatchWriteItem.
BatchWriteItemretorna 
uma lista de itens que não 
puderam ser copiados 
com êxito. Usando essa 
lista, adicione a lógica de 
repetição para realizar 
outraBatchWriteItem
chamada somente com os 
itens que não tiveram êxito.

Para obter mais informações, 
consulte a implementação de 
referência em C# (para eliminar, 
criar e preencher tabelas) na 
seção Anexos. Um exemplo de 
arquivo de notação de JavaScript 
objeto (JSON) de configuração 
de tabela também está anexado.

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon DynamoDB
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Informações adicionais

• Criar um usuário do IAM na sua conta da AWS
• AWS SDKs
• Uso de credenciais de segurança temporárias com recursos da AWS

Informações adicionais
Esse padrão foi implementado usando C# para copiar uma tabela do DynamoDB com 200.000 itens 
(tamanho médio do item de 5 KB e tamanho da tabela de 250 MB). A tabela de destino do DynamoDB foi 
configurada com capacidade provisionada de 4.000 RCUs e 4.000 WCUs.

A operação completa de cópia da tabela (da conta de origem para a conta de destino), incluindo a 
eliminação e a recriação da tabela, levou 5 minutos. Unidades de capacidade total consumidas: 30.000 
RCUs e aproximadamente 400.000 WCUs.

Para obter mais informações sobre os modos de capacidade do DynamoDB, consulte Modo de capacidade 
de leitura/gravação na documentação da AWS.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie relatórios de custo e uso detalhados para o 
Amazon RDS e o Amazon Aurora

Criado por Lakshmanan Lakshmanan (AWS) e Sudarshan Narasimhan

Ambiente: Produção Tecnologias: bancos de dados; 
gerenciamento de custos; análise

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; Amazon Aurora; 
Amazon RDS; Billing and Cost 
Management da AWS

Resumo
Esse padrão mostra como rastrear os custos de uso do Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) ou dos clusters do Amazon Aurora configurando tags de alocação de custos definidas pelo usuário. 
Você pode usar essas tags para criar relatórios detalhados de custo e uso no AWS Cost Explorer para 
clusters em várias dimensões. Por exemplo, você pode monitorar os custos de uso no nível da equipe, do 
projeto ou do centro de custos e, em seguida, analisar os dados no Amazon Athena.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma ou mais instâncias do Amazon RDS ou Amazon Aurora

Limitações
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Arquitetura

Para restrições de marcação, consulte o Guia do usuário de faturamento da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon RDS ou Amazon Aurora
• Relatório de custos e uso da AWS
• AWS Cost Explorer
• Amazon Athena

Fluxo de trabalho e arquitetura

O fluxo de trabalho de marcação e análise consiste nas seguintes etapas:

1. Um engenheiro de dados, administrador de banco de dados ou administrador da AWS cria etiquetas de 
alocação de custos definidas pelo usuário para os clusters Amazon RDS ou Aurora.

2. Um administrador da AWS ativa as tags.
3. As tags reportam metadados ao AWS Cost Explorer.
4. Um engenheiro de dados, administrador de banco de dados ou administrador da AWS cria um relatório 

mensal de alocação de custos.
5. Um engenheiro de dados, administrador de banco de dados ou administrador da AWS analisa o 

relatório mensal de alocação de custos usando o Amazon Athena.

O diagrama a seguir mostra como aplicar tags para monitorar os custos de uso das instâncias do Amazon 
RDS ou do Aurora.

 

O diagrama de arquitetura a seguir mostra como o relatório de alocação de custos é integrado ao Amazon 
Athena para análise.

O relatório mensal de alocação de custos é armazenado em um bucket do Amazon S3 especificado por 
você. Quando você configura o Athena com o CloudFormation modelo da AWS, conforme descrito na 
seção Epics, o modelo fornece vários recursos adicionais, incluindo um rastreador AWS Glue, um banco 
de dados AWS Glue, um evento do Amazon Simple Notification System (Amazon SNS), funções do AWS 
Lambda e AWS Identity e Funções de gerenciamento de acesso (IAM) para as funções do Lambda. À 
medida que novos arquivos de dados de custo chegam ao bucket do S3, as notificações de eventos são 
usadas para encaminhar esses arquivos para uma função do Lambda para processamento. A função 
Lambda inicia um trabalho de rastreador do AWS Glue para criar ou atualizar a tabela no catálogo de 
dados do AWS Glue. Essa tabela é então usada para consultar dados no Athena.

 

Ferramentas
• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados no Amazon S3 

usando SQL padrão.
• O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional gerenciado criado para a nuvem e 

compatível com o MySQL e o PostgreSQL.
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Epopeias

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS.

• CloudFormationA AWS é um serviço de infraestrutura como código (IaC) que permite modelar, 
provisionar e gerenciar facilmente recursos da AWS e de terceiros.

• O AWS Cost Explorer ajuda você a visualizar e analisar seus custos e uso da AWS.

Epopeias
Crie e ative tags para seu cluster Amazon RDS ou Aurora

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tags de alocação de custos 
definidas pelo usuário para o 
cluster Amazon RDS ou Aurora.

Para adicionar tags a um cluster 
Amazon RDS ou Aurora novo ou 
existente, siga as instruções em
Adicionar, listar e remover tags
no Guia do usuário do Amazon 
Aurora.

Observação: para obter 
informações sobre como 
configurar um cluster Amazon 
Aurora, consulte as instruções 
para MySQL e PostgreSQL no
Guia do usuário do Amazon 
Aurora.

Administrador da AWS, 
engenheiro de dados, DBA

Ative as tags de alocação de 
custos definidas pelo usuário.

Siga as instruções em Ativação 
de tags de alocação de custos 
definidas pelo usuário no Guia do 
usuário de faturamento da AWS.

Administrador da AWS

Crie relatórios de custo e uso

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure relatórios de 
custo e uso para seus clusters.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console de faturamento 
da AWS.

2. No painel de navegação à 
esquerda, escolha Cost and 
Usage Reports.

3. Escolha Create report (Criar 
relatório).

4. Forneça um nome de relatório, 
mantenha as configurações 
padrão para outras opções 
e, em seguida, escolha Next 
(Próximo).

5. Selecione Configurar e 
forneça os detalhes de um 

Proprietário do aplicativo, 
administrador da AWS, DBA, 
AWS geral, engenheiro de dados

523

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_Tagging.html#Tagging.HowTo
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.Aurora.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://console.aws.amazon.com/billing/home#/
https://console.aws.amazon.com/billing/home#/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
bucket do S3 existente. Você 
também pode optar por criar 
um novo bucket do S3 a partir 
dessa tela. Escolha Next
(Próximo).

6. Verifique a política padrão que 
será aplicada ao seu bucket, 
marque a caixa de seleção de 
confirmação e escolha Salvar.

7. Em Prefixo do caminho do 
relatório, especifique o prefixo 
que você deseja acrescentar 
ao nome do relatório.

8. Em Granularidade de tempo, 
escolha Horário, Diário ou
Mensal, dependendo da 
frequência com que você 
deseja que os dados sejam 
coletados para o relatório.

9. Em Controle de versão do 
relatório, escolha se você 
deseja que novas versões 
do relatório sejam criadas 
separadamente ou substitua 
o relatório existente por cada 
versão.

10.Em Habilitar integração de 
dados de relatórios para,
escolha Amazon Athena. 
Verifique se o tipo de 
compressão está definido 
como Parquet.

11.Escolha Next (Próximo).
12.Revise as configurações 

do relatório e, em seguida, 
escolha Revisar e concluir.

Os dados estarão disponíveis em 
24 horas.

Analise os dados do relatório de custo e uso

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise os dados do relatório de 
custo e uso.

1. Configure e use o Athena para 
analisar os dados do relatório. 
Para mais instruções, consulte 
Como consultar relatórios 
de custo e uso usando o 
Amazon Athena no Guia do 
usuário do Cost and Usage 

Proprietário do aplicativo, 
administrador da AWS, DBA, 
AWS geral, engenheiro de dados
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Reports. Recomendamos usar 
o  CloudFormation modelo da 
AWS fornecido pela Athena.

2. Execute consultas do Athena. 
Por exemplo, você pode 
usar a consulta SQL a seguir 
para verificar o status da 
atualização de dados.

select status from 
 cost_and_usage_data_status

Para mais informações, consulte 
Como executar consultas do 
Amazon Athena no Guia do 
usuário do Cost and Usage 
Reports.

Observação: ao executar sua 
consulta SQL, certifique-se de 
que o banco de dados correto 
esteja selecionado na lista 
suspensa.

Recursos relacionados
Referências

• Configurando o Athena usando CloudFormation modelos da AWS (recomendado)
• Configurando o Athena manualmente
• Executando consultas do Amazon Athena
• Carregando dados do relatório para outros recursos

Tutoriais e vídeos

• Analise relatórios de custo e uso usando o Amazon Athena (YouTube vídeo)

Implemente o DataStax Enterprise na AWS
Criado por Baji Shaik (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados

Resumo
Esse padrão descreve como você pode implantar o DataStax Enterprise (DSE) automaticamente em uma 
configuração de nuvem da Amazon Web Services (AWS) de sua escolha.
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Pré-requisitos e limitações

O DSE é a plataforma de dados sempre ativa para aplicativos em nuvem com tecnologia Apache 
Cassandra. A plataforma DSE foi projetada para lidar com cargas de trabalho de big data em vários nós 
sem um único ponto de falha. O DSE resolve o problema de falhas empregando um sistema peer-to-
peer distribuído em nós homogêneos, onde os dados são distribuídos entre todos os nós do cluster. O 
DSE oferece funcionalidade avançada projetada para acelerar sua capacidade de criar aplicativos em 
nuvem inteligentes e atraentes. A poderosa funcionalidade de indexação, pesquisa, análise e gráficos está 
integrada em cada nó do DSE, fornecida pela combinação do Cassandra com o Apache Solr, o Apache 
Spark e o DSE Graph. Você pode gravar dados uma vez e acessá-los usando uma variedade de cargas de 
trabalho ou padrões de acesso, tudo a partir de uma única solução coesa. 

Esse padrão aproveita o AWS Quick Start desenvolvido pela DataStax em colaboração com a Amazon 
Web Services (AWS). DataStax é parceiro da Rede de Parceiros da AWS (APN).

Pré-requisitos e limitações
• Uma conta ativa da AWS 

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Não aplicável

Pilha de tecnologia alvo

Essa arquitetura de destino na arquitetura de destino na arquitetura de destino

• Uma arquitetura altamente disponível que abrange três zonas de disponibilidade.
• Uma nuvem virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual 

virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual 
virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual 
virtual virtual virtual virtual virtual virtual virtual

• Um gateway da internet para permitir o acesso à internet.
• Gateways de conversão de endereços de rede gerenciada (NAT) para permitir acesso de saída à 

Internet para recursos nas sub-redes privadas.
• Uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na instância do Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2). OpsCenter
• Instâncias adicionais do Amazon EC2 para data centers e nós do DSE. Um data center DSE é um 

agrupamento lógico de nós para separação da carga de trabalho.
• Um volume de dados do Amazon EBS) em um volume de dados do Amazon EBS) por instância de nó 

na Amazon EBS).

Arquitetura alvo

Ferramentas
• Início rápido:DataStax Enterprise na AWS
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Epopéias

Epopéias
Acesse e implante o início rápido

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o Quick Start, se ele 
atender às suas necessidades.

Consulte o guia de implantação 
do Quick Start (consulte a seção 
Referências e Ajuda) para obter 
as instruções de pré-implantação 
e, em seguida, inicie o Quick 
Start no link fornecido.

 

Personalize e inicie o Quick 
Start, se você tiver requisitos 
adicionais.

Baixe os CloudFormation 
modelos da AWS do GitHub 
repositório (consulte a seção 
Referências e ajuda), modifique-
os para atender às suas 
necessidades e, em seguida, 
inicie os modelos personalizados.

Áreas padrão

Valide a implantação. Consulte o guia de implantação 
do Quick Start para obter 
instruções de pós-implantação e 
teste.

 

Recursos relacionados
DSE

• Documentação do DSE 
• DataStax Cursos e tutoriais on-line da Academy

Inícios rápidos da AWS

• Início rápido: DataStax Enterprise on AWS (folha de dados e guia de implantação) 
• Início rápido: DataStax Enterprise on AWS (código-fonte no GitHub repositório)
• Catálogo do AWS Quick Start

Emule cargas de trabalho do Oracle RAC usando 
endpoints personalizados no Aurora PostgreSQL

Criado por HariKrishna Boorgadda (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
Relacionais

Alvo: Aurora PostgreSQL
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Resumo

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; Amazon CloudWatch

Resumo
Esse padrão descreve como emular serviços em uma carga de trabalho do Oracle Real Application 
Clusters (Oracle RAC) usando o Amazon Aurora PostgreSQL Edition com endpoints personalizados que 
distribuem cargas de trabalho entre instâncias em um único cluster. O padrão mostra como criar endpoints 
personalizados para bancos de dados Amazon Aurora. Os endpoints personalizados permitem distribuir 
e balancear cargas de trabalho em diferentes conjuntos de instâncias de banco de dados em seu cluster 
Aurora.

Em um ambiente Oracle RAC, os serviços podem abranger uma ou mais instâncias e facilitar o 
balanceamento da carga de trabalho com base no desempenho da transação. Os recursos do serviço 
incluem recuperação end-to-end autônoma, mudanças contínuas por carga de trabalho e transparência 
total da localização. É possível usar esse padrão para emular alguns desses recursos. Por exemplo, você 
pode emular a capacidade de rotear conexões para aplicativos de relatórios.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um driver JDBC do PostgreSQL
• Um banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL
• Um banco de dados Oracle RAC migrado para um banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL

Limitações

• Para ver as limitações que se aplicam aos endpoints personalizados, consulte Especificação de 
propriedades para endpoints personalizados na documentação do Amazon RDS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Oracle RAC de três nós

Pilha de tecnologias de destino

• Um banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL com duas réplicas de leitura

Arquitetura de origem

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de um banco de dados Oracle RAC de três nós.

Arquitetura alvo
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Ferramentas

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de um banco de dados do Aurora PostgreSQL com duas réplicas 
de leitura. Três aplicativos/serviços diferentes estão usando endpoints personalizados, que atendem a 
diferentes usuários de aplicativos e redirecionam o tráfego e a carga entre as réplicas primárias e de 
leitura.

Ferramentas
• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 

totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e das aplicações 
que você executa na AWS em tempo real.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalonar um banco de dados relacional PostgreSQL na Nuvem AWS.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Épicos
Criar o cluster do Aurora PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster. Para criar o cluster, consulte
Criação de um cluster de banco 
de dados e conectar-se a um 
banco de dados em um cluster 
de banco de dados do Aurora 
PostgreSQL na documentação 
do Amazon RDS.

Administrador da AWS

Criar um grupo de parâmetros 
personalizado para a carga de 
trabalho.

Para criar um grupo de 
parâmetros, consulte Criação 
de um grupo de parâmetros de 
cluster de banco de dados na 
documentação do Amazon RDS.

Administrador da AWS

Crie notificações e alarmes de 
eventos.

Você pode usar notificações de 
eventos e CloudWatch alarmes 
da Amazon para notificá-lo 
quando o cluster mudar de 
estado e capturar métricas 
quando um limite predefinido for 
atingido.

Para criar um CloudWatch 
alarme, consulte Criar um 
CloudWatch alarme com 
base em um limite estático na 
CloudWatch documentação.

Para criar uma notificação de 
eventos, consulte Criação de 

Administrador da AWS
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_WorkingWithDBClusterParamGroups.html#USER_WorkingWithParamGroups.CreatingCluster
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_WorkingWithDBClusterParamGroups.html#USER_WorkingWithParamGroups.CreatingCluster
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_WorkingWithDBClusterParamGroups.html#USER_WorkingWithParamGroups.CreatingCluster
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ConsoleAlarms.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ConsoleAlarms.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ConsoleAlarms.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Create-CloudWatch-Events-Rule.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
uma regra de CloudWatch 
eventos que é acionada em 
um evento na CloudWatch 
documentação.

Adicione réplicas ao cluster de banco de dados compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione as réplicas de leitura ao 
cluster.

1. Crie uma réplica de leitura.
2. Adicione a réplica de 

leitura à mesma zona de 
disponibilidade em que seu 
cluster de banco de dados 
está. Observação: você 
pode usar uma zona de 
disponibilidade diferente se 
tiver requisitos que devem 
ser atendidos para seu nó de 
failover.

Administrador da AWS

Observe o endpoint da réplica de 
leitura.

Documente seu endpoint de 
réplica de leitura para uso 
posterior na criação de endpoints 
personalizados.

Administrador da AWS

Criar endpoints personalizados personalizados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Insira um nome para o endpoint 
personalizado.

Para cada endpoint necessário, 
crie um nome de endpoint 
exclusivo relacionado à sua 
carga de trabalho ou aplicativo.

Administrador da AWS

Adicione os membros do 
endpoint.

Adicione seus endpoints de 
réplica de leitura a um grupo 
personalizado. Para obter mais 
informações, consulte Editando 
um endpoint personalizado na 
documentação do Amazon RDS.

Administrador da AWS

(Opcional) Adicione future 
instâncias ao cluster.

Se você quiser adicionar 
mais réplicas ou endpoints ao 
grupo personalizado, consulte
Adicionar réplicas do Aurora a 
um cluster de banco de dados na 
documentação do Amazon RDS.

Administrador da AWS

Criar o endpoint. Para criar o endpoint, consulte
Criação de um endpoint 

Administrador da AWS
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
personalizado na documentação 
do Amazon RDS.

Teste as conexões do aplicativo usando endpoints personalizados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Compartilhe os detalhes do 
endpoint personalizado com o 
aplicativo que aponta para sua 
carga de trabalho.

Adicione seus detalhes de 
endpoint personalizados aos 
detalhes da conexão do banco 
de dados no aplicativo de 
relatórios que você planeja 
testar.

Administrador da AWS

Connect a carga de 
trabalho usando o endpoint 
personalizado.

Valide os detalhes do endpoint 
personalizado no aplicativo de 
relatórios.

Administrador da AWS

Verifique os detalhes da conexão 
no banco de dados.

1. Teste o nome de usuário e a 
contagem de conexões do seu 
aplicativo.

2. Verifique o balanceamento 
de carga em suas cargas de 
trabalho para garantir que as 
conexões sejam distribuídas 
em diferentes endpoints 
personalizados (réplicas 
primárias e de leitura).

Administrador da AWS

Recursos relacionados
• Tipos de endpoints do Aurora
• Regras de associação para endpoints personalizados personalizados
• Exemplond-to-end da AWS CLI para endpoints personalizados personalizados
• Amazon Aurora como alternativa ao Oracle RAC
• Desafios da migração do Oracle para o PostgreSQL — e como superá-los

Habilite conexões criptografadas para instâncias de 
banco de dados PostgreSQL no Amazon RDS

Criado por Rohit Kapoor (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: bancos de dados; 
redes; segurança, identidade, 
conformidade

Carga de trabalho: código aberto
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.Endpoints.html#aurora-custom-endpoint-creating
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AWS Prescriptive Guidance Padrões
Resumo

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

Resumo
O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é compatível com criptografia SSL para instâncias 
de banco de dados PostgreSQL. Por meio do SSL, você pode criptografar uma conexão do PostgreSQL 
entre seus aplicativos e suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL. Por padrão, 
o Amazon RDS for PostgreSQL usa SSL/TLS e espera que todos os clientes se conectem usando 
criptografia SSL/TLS. O Amazon RDS for PostgreSQL é compatível com o TLS versões 1.1 e 1.2.

Esse padrão descreve como você pode habilitar conexões criptografadas para uma instância de banco 
de dados do Amazon RDS for PostgreSQL. Você pode usar o mesmo processo para habilitar conexões 
criptografadas para o Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL.

Pré-requisitos e limitações
• Uma conta ativa da AWS
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL
• Um pacote SSL

Arquitetura

Ferramentas
• O pgAdmin é uma plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto para o PostgreSQL. 

Você pode usar o pgAdmin no Linux, Unix, macOS e Windows para gerenciar seus objetos de banco de 
dados no PostgreSQL 10 e versões posteriores.

• Os editores do PostgreSQL fornecem uma interface mais amigável para ajudá-lo a criar, desenvolver e 
executar consultas e editar código de acordo com seus requisitos.

Práticas recomendadas
• Monitore conexões de banco de dados não seguras.
• Audite os direitos de acesso ao banco de dados.
• Certifique-se de que os backups e os instantâneos estejam criptografados em repouso.
• Monitore o acesso ao banco de dados
• Evite grupos de acesso irrestrito.
• Melhore suas notificações com a Amazon GuardDuty.
• Monitore a adesão às políticas regularmente.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_RDS_Configuring.html
https://www.postgresql.org/docs/current/ssl-tcp.html
https://www.pgadmin.org/
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
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Epopéias
Baixe um certificado confiável e importe-o para sua loja fiduciária

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue um certificado confiável 
em seu computador.

Para adicionar certificados 
ao repositório Trusted Root 
Certification Authority do seu 
computador, siga estas etapas. 
(Essas instruções usam o 
Windows Server como exemplo.)

1. No Windows Server, escolha
Iniciar, Executar e digite mmc.

2. No console, escolha Arquivo,
Adicionar/remover snap-in.

3. Em Snap-ins disponíveis, 
escolha Certificados e, em 
seguida, escolha Adicionar.

4. Em Este snap-in sempre 
gerenciará certificados para, 
escolha Conta de computador,
Avançar.

5. Escolha Computador local,
Concluir.

6. Se você não tiver mais snap-
ins para adicionar ao console, 
escolha OK.

7. Na árvore do console, clique 
duas vezes em Certificados.

8. Clique com o botão direito em 
Autoridades de certificação 
raiz confiáveis.

9. Escolha Todas as tarefas,
Importar para importar os 
certificados baixados.

10.Siga as etapas no Assistente 
de importação de certificados.

DevOps engenheiro, engenheiro 
de migração, DBA

Força conexões SSL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de parâmetros e 
defina o parâmetro rds.force_ssl.

Se a instância de banco 
de dados PostgreSQL tiver 
um grupo de parâmetros 
personalizado, edite o 
grupo de parâmetros e 
altererds.force_ssl para 1.

DevOps engenheiro, engenheiro 
de migração, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Se a instância de banco de 
dados usa o parameter group 
padrão que nãords.force_ssl
está habilitado, crie um novo 
parameter group. Você pode 
modificar o novo grupo de 
parâmetros usando a API do 
Amazon RDS ou manualmente, 
conforme as instruções a seguir.

Para criar um novo parameter 
group:

1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS e abra
o console do Amazon RDS
para a região da AWS que 
hospeda a instância de banco 
de dados.

2. No painel de navegação, 
escolha Parameter groups
(Grupos de parâmetros).

3. Escolha Criar grupo de 
parâmetros e defina os 
seguintes valores: 
• Em Família de grupos 

de parâmetros, escolha
postgres14.

• Em Nome do grupo, 
digite pgsql- -
ssl<database_instance>.

• Em Descrição, insira uma 
descrição em formato livre 
para o grupo de parâmetros 
que você está adicionando.

• Escolha Create (Criar).
4. Escolha o grupo de 

parâmetros que você criou.
5. Em Parameter group 

actions (Ações do grupo de 
parâmetros), escolha Edit 
(Editar).

6. Encontre rds.force_ssl e altere 
sua configuração para 1.

Nota: Faça testes do lado do 
cliente antes de alterar esse 
parâmetro.

7. Escolha Save changes (Salvar 
alterações).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para associar o grupo de 
parâmetros à sua instância de 
banco de dados PostgreSQL:

1. No painel de navegação 
do console do Amazon 
RDS, escolha Databases
(Bancos de dados) e escolha 
a instância de banco de dados 
PostgreSQL.

2. Escolha Modify (Modificar).
3. Em Configuração adicional, 

escolha o novo grupo de 
parâmetros e escolha
Continuar.

4. Em Agendar modificações, 
escolha Aplicar 
imediatamente.

5. Selecione Modify DB instance 
(Modificar instância de banco 
de dados).

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

Força conexões SSL. Connect à instância de banco 
de dados do Amazon RDS 
for PostgreSQL. As tentativas 
de conexão que não usam 
SSL são rejeitadas com uma 
mensagem de erro. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon RDS.

DevOps engenheiro, engenheiro 
de migração, DBA

Instalar extensão SSL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale a extensão SSL. 1. Inicie uma conexão psql ou 
pgAdmin como um DBA.

2. Chame a função ssl_is_used ()
para determinar se o SSL está 
sendo usado.

select ssl_is_used();

A função retornarát se a 
conexão estiver usando 
o SSL; caso contrário, 
retornaráf.

DevOps engenheiro, engenheiro 
de migração, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Instale a extensão SSL.

create extension sslinfo;
show ssl;
select ssl_cipher();

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

Configure seu cliente PostgreSQL para SSL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure um cliente para SSL. Usando SSL, você pode 
iniciar o servidor PostgreSQL 
com suporte para conexões 
criptografadas que usam 
protocolos TLS. O servidor 
escuta as conexões padrão e 
SSL na mesma porta TCP e 
negocia com qualquer cliente 
conectado se deve usar SSL. Por 
padrão, essa é uma opção do 
cliente.

Se estiver usando o cliente psql:

1. Certifique-se de que o 
certificado Amazon RDS 
tenha sido carregado em seu 
computador local.

2. Inicie uma conexão de cliente 
SSL adicionando o seguinte:

psql postgres -h 
 SOMEHOST.amazonaws.com 
 -p 8192 -U 
 someuser sslmode=verify-
full sslrootcert=rds-ssl-
ca-cert.pem
select ssl_cipher();

Para outros clientes PostgreSQL:

• Modifique o respectivo 
parâmetro de chave pública 
do aplicativo. Isso pode estar 
disponível como uma opção, 
como parte de sua string 
de conexão ou como uma 
propriedade na página de 

DevOps engenheiro, engenheiro 
de migração, DBA
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
conexão nas ferramentas de 
GUI. 

Examine as seguintes páginas 
para esses clientes:

• Documentação do pgAdmin
• Documentação do JDBC

Solução de problemas

Problema Solução

Não é possível baixar o certificado SSL. Verifique sua conexão com o site e tente baixar o 
certificado novamente no seu computador local.

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon RDS for PostgreSQL
• Usar SSL com uma instância de banco de dados PostgreSQL (documentação do Amazon RDS)
• Conexões TCP/IP seguras com SSL (documentação do PostgreSQL)
• Usando SSL (documentação JDBC)

Criptografe uma instância de banco de dados do 
Amazon RDS for PostgreSQL existente

Criado por Piyush Goyal (AWS), Shobana Raghu (AWS) e Yaser Raja (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de 
dados; segurança, identidade, 
compatibilidade

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
AWS KMS; AWS DMS

Resumo
Esse padrão explica como criptografar uma instância de banco de dados Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) para PostgreSQL na nuvem da Amazon Web Services (AWS) com o mínimo tempo 
de inatividade. Esse processo também funciona para instâncias de banco de dados do Amazon RDS for 
MySQL.

É possível habilitar a criptografia para uma instância de banco de dados do Amazon RDS ao criá-la, 
mas não após a sua criação. No entanto, você pode adicionar criptografia a uma instância de banco de 
dados não criptografada criando um snapshot da instância de banco de dados e depois criando uma cópia 
criptografada desse snapshot. Depois, você pode restaurar uma instância de banco de dados a partir 
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do snapshot criptografado para obter uma cópia criptografada da instância de banco de dados original. 
Se seu projeto permitir um tempo de inatividade (pelo menos para transações de gravação) durante 
essa atividade, isso é tudo o que você precisa fazer. Quando a nova cópia criptografada da instância de 
banco de dados estiver disponível, você poderá direcionar seus aplicativos para o novo banco de dados. 
No entanto, se seu projeto não permitir um tempo de inatividade significativo para essa atividade, você 
precisará de uma abordagem alternativa que ajude a minimizar o tempo de inatividade. Esse padrão usa 
o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar e replicar continuamente os dados para 
que a transição para o novo banco de dados criptografado possa ser feita com o mínimo de tempo de 
inatividade. 

As instâncias de banco de dados Amazon RDS o algoritmo de criptografia AES-256 padrão do setor para 
criptografar seus dados no servidor que hospeda as instâncias de banco de dados Amazon RDS. Após a 
criptografia dos seus dados, o Amazon RDS lida com a autenticação do acesso e a decodificação dos seus 
dados de forma transparente, com um mínimo impacto sobre o desempenho. Você não precisa modificar 
suas aplicações cliente de banco de dados para usar a criptografia.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL não criptografada
• Experiência em trabalhar com (criar, modificar ou interromper) tarefas do AWS DMS (consulte Como

trabalhar com tarefas do AWS DMS na documentação do AWS DMS)
• Familiaridade com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar bancos de dados 

(consulte a documentação do AWS KMS)

Limitações

• Você só pode habilitar a criptografia para uma instância de banco de dados do Amazon RDS ao criá-la, 
e não após a sua criação, e não após a sua criação.

• Os dados em tabelas não registradas não serão restaurados usando snapshots. Para obter mais 
informações, consulte Melhores práticas para trabalhar com PostgreSQL.

• Não é possível ter uma réplica de leitura criptografada de uma instância de banco de dados não 
criptografada nem uma réplica de leitura não criptografada de uma instância de banco de dados 
criptografada.

• Não é possível restaurar um backup ou um snapshot não criptografado em uma instância de banco de 
dados criptografada.

• O AWS DMS não transfere automaticamente as sequências, portanto, etapas adicionais são necessárias 
para lidar com isso.

Para obter mais informações, consulte Limitações das instâncias de banco de dados Amazon RDS na 
documentação do Amazon RDS na documentação do Amazon RDS.

Arquitetura
Arquitetura de origem

• Instância de banco de dados do RDS não criptografada

Arquitetura alvo

• Instância de banco de dados RDS criptografada
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• A instância de banco de dados RDS de destino é criada restaurando a cópia do DB snapshot da 
instância de banco de dados RDS de origem.

• Uma chave do AWS KMS é usada para criptografia durante a restauração do snapshot.
• Uma tarefa de replicação do AWS DMS é usada para migrar os dados.

Ferramentas
Ferramentas usadas para ativar a criptografia:

• Chave do AWS KMS para criptografia — Ao criar uma instância de banco de dados criptografada, você 
pode escolher uma chave gerenciada pelo cliente ou a chave gerenciada pela AWS para que o Amazon 
RDS criptografe sua instância de banco de dados criptografada. Se você não especificar o identificador 
de chave para uma chave gerenciada pelo cliente, o Amazon RDS usará a chave gerenciada da AWS 
para sua nova instância de banco de dados. O Amazon RDS cria uma chave gerenciada da AWS para o 
Amazon RDS para sua conta da AWS. Sua conta da AWS tem uma chave gerenciada da AWS diferente 
para o Amazon RDS em cada região da AWS. Para obter mais informações sobre o uso de chaves KMS 
para criptografia do Amazon RDS, consulte Criptografando recursos do Amazon RDS.

Ferramentas usadas para replicação contínua:

• AWS DMS — Você pode usar o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para replicar alterações 
do banco de dados de origem para o banco de dados de destino. É importante manter o banco de 
dados de origem e de destino sincronizados para reduzir ao mínimo o tempo de inatividade. Para obter 
informações sobre como configurar o AWS DMS e criar tarefas, consulte a documentação do AWS DMS.

Épicos
Crie um snapshot da instância de banco de dados de origem e criptografe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os detalhes da instância 
de banco de dados PostgreSQL 
de origem.

No console do Amazon RDS, 
escolha a instância de banco 
de dados PostgreSQL de 
origem. Na guia Configuração, 
verifique se a criptografia não 
está habilitada para a instância. 
Para ver uma ilustração da tela, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 542).

DBA

Crie o snapshot do banco de 
dados.

Crie um snapshot de banco 
de dados da instância que 
você deseja criptografar. O 
tempo necessário para criar 
um snapshot depende do 
tamanho do banco de dados. 
Para obter instruções, consulte
Criação de um DB snapshot na 
documentação do Amazon RDS.

DBA
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criptografe o instantâneo. No painel de navegação do 
console Amazon RDS, escolha
Snapshots e selecione o DB 
snapshot que você criou. Para
Actions (Ações), escolha Copy 
Snapshot (Copiar snapshot). 
Forneça a região da AWS de 
destino e o nome da cópia do 
snapshot do banco de dados 
nos campos correspondentes. 
Marque a caixa de seleção Ativar 
criptografia. Em Master Key 
(Chave mestre), especifique o 
identificador de chave do KMS 
a ser usado para criptografar 
a cópia do snapshot de banco 
de dados. Escolha Copy 
Snapshot (Copiar snapshot). 
Para obter mais informações, 
consulte Copiar um snapshot na 
documentação do Amazon RDS.

DBA

Prepare a instância de banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Restaure o DB snapshot. No console do Amazon RDS, 
escolha Snapshots. Escolha o 
instantâneo criptografado que 
você criou. Em Actions (Ações), 
escolha Restore Snapshot 
(Restaurar snapshot). Para o
Identificador de instância de 
banco de dados, forneça um 
nome exclusivo para a nova 
instância de banco de dados. 
Analise os detalhes da instância 
e escolha Restaurar instância 
de banco de dados. Uma nova 
instância de banco de dados 
criptografada será criada a partir 
do seu snapshot. Para obter mais 
informações, consulte Restaurar 
a partir de um snapshot de banco 
de dados na documentação do 
Amazon RDS.

DBA

Migre dados usando o AWS 
DMS.

No console do AWS DMS, crie 
uma tarefa do AWS DMS. Em
Tipo de migração, escolha Migrar 
dados existentes e replicar 
alterações em andamento. Em
Configurações de tarefas, para 

DBA
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o modo de preparação da tabela 
de destino, escolha Truncar. 
Para obter mais informações, 
consulte Criar uma tarefa na 
documentação do AWS DMS.

Ative a validação de dados. Em Configurações de tarefas, 
escolha Habilitar validação. Isso 
permite que você compare os 
dados de origem com os dados 
de destino para verificar se os 
dados foram migrados com 
precisão. 

DBA

Desabilite as restrições na 
instância de banco de dados de 
destino.

Desative quaisquer acionadores 
e restrições de chave estrangeira
na instância de banco de dados 
de destino e, em seguida, inicie 
a tarefa do AWS DMS. Para 
obter mais informações sobre 
como desativar acionadores e 
restrições de chave estrangeira, 
consulte a documentação do 
AWS DMS.

DBA

Verificar os dados. Depois que o carregamento 
completo estiver concluído, 
verifique os dados na instância 
de banco de dados de destino 
para ver se eles correspondem 
aos dados de origem. Para obter 
mais informações, consulte
Validação de dados do AWS 
DMS na documentação do AWS 
DMS.

DBA

Vá para a instância de banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pare as operações de gravação 
na instância de banco de dados 
de origem.

Pare as operações de gravação 
na instância de banco de dados 
de origem para que o tempo 
de inatividade do aplicativo 
possa começar. Verifique 
se o AWS DMS concluiu a 
replicação dos dados no pipeline. 
Habilite acionadores e chaves 
estrangeiras na instância de 
banco de dados de destino.

DBA

Atualizar sequências de banco 
de dados

Se o banco de dados de origem 
contiver algum número de 
sequência, verifique e atualize as 

DBA
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
sequências no banco de dados 
de destino.

Configure o endpoint da 
aplicação.

Configure as conexões do 
aplicativo para usar os novos 
endpoints da instância de banco 
de dados do Amazon RDS. A 
instância de banco de dados 
agora está criptografada.

DBA, proprietário do aplicativo

Recursos relacionados
• Criação de uma tarefa do AWS DMS 
• Monitorando tarefas de replicação usando a Amazon CloudWatch
• Monitoramento de tarefas do AWS DMS
• Atualização da chave de criptografia do Amazon RDS

Informações adicionais
Verificar a criptografia para a instância de banco de dados PostgreSQL de origem:

Notas adicionais para esse padrão:

• Ative a replicação no PostgreSQL definindo ords.logical_replication parâmetro como 1.

Nota importante: Os slots de replicação retêm os arquivos de log de gravação antecipada (WAL) 
até que os arquivos sejam consumidos externamentepg_recvlogical, por exemplo, por tarefas 
de extração, transformação e carregamento (ETL) ou pelo AWS DMS. Quando você define o valor 
dords.logical_replication parâmetro como 1, o AWS DMS define osmax_connections
parâmetroswal_levelmax_wal_sendersmax_replication_slots,, e. Se houver slots de replicação 
lógica, mas não houver nenhum consumidor para os arquivos WAL retidos pelo slot de replicação, você 
poderá ver um aumento no uso do disco de registro de transações e uma diminuição constante no espaço 
livre de armazenamento. Para obter mais informações e etapas para resolver esse problema, consulte 
o artigo Como posso identificar o que está causando o erro “Não há mais espaço no dispositivo” ou 
“DiskFull" no Amazon RDS for PostgreSQL? no Centro de conhecimento de Support da AWS.

• Qualquer alteração de esquema que você fizer na instância de banco de dados de origem depois de 
criar o DB snapshot não estará presente na instância de banco de dados de destino.

• Depois de criar uma instância de banco de dados criptografada, não é possível alterar a chave do KMS 
usada por essa instância de banco de dados criptografada. Certifique-se de determinar os requisitos da 
chave do KMS antes de criar a instância de banco de dados criptografada.

• Você deve desativar acionadores e chaves estrangeiras na instância de banco de dados de destino 
antes de executar a tarefa do AWS DMS. É possível reabilitá-los quando a tarefa for concluída.
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Aplique a marcação automática dos bancos 
de dados do Amazon RDS no lançamento

Aplique a marcação automática dos bancos de 
dados do Amazon RDS no lançamento

Criado por Susanne Kangnoh (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
nativo da nuvem; segurança, 
identidade e conformidade

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon SNS; AWS CloudTrail; 
Amazon CloudWatch

Resumo
O Amazon RDS (Amazon RDS) é um serviço da Web que facilita a configuração, operação e 
dimensionamento de um banco de dados (Amazon RDS) é um serviço da Web Database Service (AWS) é 
um serviço Web que facilita a configuração, a operação e escalabilidade de um banco de dados (Amazon 
Web Services Service (AWS) é um serviço Ele fornece capacidade econômica e redimensionável para 
um banco de dados relacional padrão do setor e gerencia tarefas comuns de administração de banco de 
dados.

Você pode usar a tag para categorizar seus recursos da AWS de maneiras diferentes. A marcação de 
banco de dados é útil quando você tem muitos recursos em sua conta e deseja identificar rapidamente um 
recurso específico baseado nas tags. Você pode usar tags do Amazon RDS para adicionar metadados 
personalizados às suas instâncias de banco de dados do RDS. Uma tag consiste em uma chave e um 
valor definido pelo usuário. Recomendamos que você crie um conjunto consistente de tags para atender 
aos requisitos da sua organização.

Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da AWS para ajudar você a monitorar e marcar 
instâncias de banco de dados do RDS. O modelo cria um evento Amazon CloudWatch Events que 
monitora o evento AWS CloudTrail CreateDBInstance. (CloudTrail captura as chamadas de API para o 
Amazon RDS como eventos). Quando detecta esse evento, ele chama uma função do AWS Lambda que 
aplica automaticamente as chaves e os valores de tag que você define. O modelo também envia uma 
notificação de que a instância foi marcada usando o Amazon SNS (Amazon SNS) usando o Amazon SNS 
Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket Simple Storage Service (Amazon S3) para carregar o código do Lambda.
• Um endereço de e-mail no qual você deseja receber notificações de tag.

Limitações

• A solução oferece suporte a eventos CloudTrail createDBInstance. Ele não cria notificações para 
nenhum outro evento.

Arquitetura
arquitetura de fluxo de trabalho
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Ferramentas

Automação e escala

• Você pode usar o CloudFormation modelo da AWS várias vezes para diferentes regiões e contas da 
AWS. Você precisa executar o modelo somente uma vez em cada região ou conta.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CloudTrail CloudTrail As ações realizadas por um usuário, uma função ou um serviço da AWS são 
registradas como eventos em CloudTrail. 

• Amazon CloudWatch  oferece um stream quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem 
as mudanças nos recursos da AWS. CloudWatch CloudWatch Os eventos ficam cientes das mudanças 
operacionais logo que acontecem e executa a ação corretiva conforme necessário, enviando mensagens 
para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo alterações e capturando informações de 
estado. 

• AWS O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução de código sem 
a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 
Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não 
estiver em execução.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que permite que 
aplicações, usuários finais e dispositivos enviem e recebam notificações da 

Código

Esse padrão inclui um anexo com dois arquivos:

• index.zipé um arquivo compactado que inclui o código Lambda para esse padrão.
• rds.yamlé um CloudFormation modelo que implanta o código Lambda.

Consulte a seção Epics para obter informações sobre como usar esses arquivos.

Epopeias
Implemente o código Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregar o código em um bucket 
do S3 bucket do S3.

Crie um novo bucket do S3 ou 
use um bucket do S3 existente 
para carregar o arquivo anexado 
(código Lambda) para carregar 
oindex.zip arquivo anexado 
(código Lambda). Esse bucket 
deve estar na mesma região da 

Arquiteto
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
AWS que os recursos (instâncias 
de banco de dados do RDS) que 
você deseja monitorar.

Implante o CloudFormation 
modelo.

Abra o console do 
Cloudformation na mesma região 
da AWS do bucket do S3 e 
implante ords.yaml arquivo 
fornecido no anexo. No próximo 
épico, forneça valores para os 
parâmetros do modelo.

Arquiteto

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome do bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou ou selecionou no 
primeiro Cloud que você criou 
ou selecionou no primeiro Cloud 
que você criou ou selecionou 
na primeira epop. Esse bucket 
do S3 contém o arquivo .zip do 
código Lambda e deve estar na 
mesma região da AWS que o 
CloudFormation modelo e as 
instâncias de banco de dados 
RDS que você deseja monitorar.

Arquiteto

Forneça a chave S3. Forneça a localização do 
arquivo .zip de código Lambda 
em seu bucket do S3, sem barras 
iniciais (por exemplo,index.zip
oucontrols/index.zip).

Arquiteto

Forneça um endereço de e-mail Forneça um endereço de e-mail 
ativo onde você deseja receber 
notificações de violação.

Arquiteto

Especifique um nível de log. Especifique o nível de registro 
e a verbosidade. Infodesigna 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo e deve ser usado 
somente para depuração.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente nocivas.

Arquiteto

Insira as chaves e os valores 
de tag para suas instâncias de 
banco de dados do RDS.

Insira as chaves de tag e os 
valores de tag necessários 
que você deseja aplicar 
automaticamente à instância 

Arquiteto
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do RDS. Para obter mais 
informações, consulte Marcar 
recursos do Amazon RDS na 
documentação da AWS.

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura do e-mail. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia uma mensagem 
de e-mail de inscrição para 
o endereço de e-mail que 
você forneceu. Para receber 
notificações quando suas 
instâncias estiverem marcadas, 
você deve confirmar essa 
assinatura por e-mail.

Arquiteto

Recursos relacionados
• Criação de um bucket (documentação do Amazon S3)
• Marcação de recursos do Amazon RDS (documentação do Amazon Aurora)
• Carregando objetos (documentação do Amazon S3)
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail ( CloudWatch documentação da Amazon)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Estimar o custo de uma tabela do DynamoDB para 
capacidade sob demanda

Criado por Moinul Al-Mamun

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
nativo da nuvem; sem servidor; 
gerenciamento de custos

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB
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Resumo

Resumo
O Amazon DynamoDB é um banco de dados transacional NoSQL que fornece latência de um dígito em 
milissegundos, mesmo na escala de petabytes. Essa oferta sem servidor da Amazon Web Services (AWS) 
está se tornando popular por causa de seu desempenho e escalabilidade consistentes.  Não é necessário 
provisionar a infraestrutura subjacente. Sua única tabela pode crescer até petabytes.

Com o modo de capacidade sob demanda, você paga por solicitação pelas leituras e gravações de 
dados que sua aplicação realiza nas tabelas. As cobranças da AWS são baseadas nas unidades de 
solicitação de leitura (RRUs) acumuladas e nas unidades de solicitação de gravação (WRUs) em um 
mês. O DynamoDB monitora o tamanho da sua tabela continuamente ao longo do mês para determinar 
suas despesas de armazenamento. Ele suporta backup contínuo com point-in-time-recovery (PITR). O 
DynamoDB monitora continuamente o tamanho de suas tabelas habilitadas para PIRT durante todo o mês 
para determinar suas cobranças de backup.

Para estimar o custo do DynamoDB para um projeto, é importante calcular quanto RRU, WRU e 
armazenamento serão consumidos em diferentes estágios do ciclo de vida do produto. Para uma 
estimativa aproximada de custos, você pode usar a Calculadora de preços da AWS, mas deve fornecer 
um número aproximado de RRUs, WRUs e requisitos de armazenamento para sua tabela. Eles podem 
ser difíceis de estimar no início do projeto. A Calculadora de Preços da AWS não considera a taxa de 
crescimento dos dados ou o tamanho do item e não considera o número de leituras e gravações da tabela 
base e dos índices secundários globais (GSIs) separadamente. Para usar a Calculadora de preços da 
AWS, você deve estimar todos esses aspectos para considerar valores aproximados de WRU, RRU e 
tamanho de armazenamento para obter sua estimativa de custo.

Esse padrão fornece um mecanismo e um modelo reutilizável do Microsoft Excel para estimar os fatores 
básicos de custo do DynamoDB, como gravação, leitura, armazenamento, backup e custo de recuperação, 
para o modo de capacidade sob demanda. É mais granular do que a Calculadora de Preços da AWS e 
considera a tabela base e os requisitos de GSIs de forma independente. Também considera a taxa mensal 
de crescimento dos dados dos itens e prevê os custos para três anos.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conhecimento básico do design do modelo de dados do DynamoDB e do DynamoDB
• Conhecimento básico sobre preços, WRU, RRU, armazenamento, backup e recuperação do DynamoDB 

(para obter mais informações, consulte Preços da capacidade sob demanda)
• Conhecimento de seus dados, modelo de dados e tamanho do item no DynamoDB
• Conhecimento dos GSIs do DynamoDB

Limitações

• O modelo fornece um cálculo aproximado, mas não é apropriado para todas as configurações. Para 
obter uma estimativa mais precisa, você deve medir o tamanho individual do item para cada item na 
tabela base e nos GSIs.

• Para uma estimativa mais precisa, você deve considerar o número esperado de gravações (inserir, 
atualizar e excluir) e leituras para cada item em um mês médio.

• Esse padrão permite estimar somente os custos de gravação, leitura, armazenamento, backup e 
recuperação para os próximos anos, com base em premissas fixas de crescimento de dados.

Ferramentas
Serviços da AWS
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Práticas recomendadas

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que proporciona 
um desempenho rápido, previsível e escalável.

Outras ferramentas

• A Calculadora de preços da AWS é uma ferramenta de planejamento baseada na web que você pode 
usar para criar estimativas para seus casos de uso da AWS.

Práticas recomendadas
Para ajudar a manter os custos baixos, considere as seguintes melhores práticas de design do 
DynamoDB.

• Design de chave de partição — Use uma chave de partição de alta cardinalidade para distribuir a carga 
uniformemente.

• Padrão de design de lista de adjacências — Use esse padrão de design para gerenciamento one-to-
many e many-to-many relacionamentos.

• Índice esparso — Use índice esparso para seus GSIs. Ao criar um GSI, você especifica uma chave 
de partição e, opcionalmente, uma chave de classificação. Somente itens na tabela base que contêm 
uma chave de partição GSI correspondente aparecem no índice esparso. Isso ajuda a manter os GSIs 
menores.

• Sobrecarga de índices — Use o mesmo GSI para indexar vários tipos de itens.
• Fragmentação de gravação GSI — fragmente com sabedoria para distribuir dados entre as partições 

para consultas eficientes e rápidas.
• Itens grandes — armazene somente metadados dentro da tabela, salve o blob no Amazon S3 e 

mantenha a referência no DynamoDB. Divida itens grandes em vários itens e indexe com eficiência 
usando teclas de classificação.

Para obter mais práticas recomendadas de design, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon 
DynamoDB.

Epopeias
Extraia informações do item do seu modelo de dados do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha o tamanho do item. 1. Verifique quantos tipos 
diferentes de itens você vai 
armazenar em sua mesa.

2. Para calcular o tamanho 
de cada item em kilobytes, 
adicione o tamanho da chave 
e do valor de cada atributo.

3. Calcule o tamanho do item 
para uma tabela base e para 
cada GSI.

Engenheiro de dados

Estime o custo de gravação. Para estimar o custo de gravação 
no modo de capacidade sob 
demanda, primeiro você precisa 
medir quantos WRUs serão 

Engenheiro de dados
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consumidos em um mês. Para 
isso, você precisa considerar os 
seguintes fatores:

• Número de operações de 
criação, atualização e exclusão 
de cada item em um mês.

• Número de GSIs disponíveis. 
Considere cada índice de 
forma independente. 
• Tamanho médio de um item 

do índice
• Número de tempos de 

sincronização em um índice
• Quantas coisas novas (por 

exemplo, componentes ou 
produtos) serão adicionadas à 
tabela a cada mês? O número 
de itens adicionados pode 
ser diferente a cada mês, 
mas você pode assumir uma 
taxa média de crescimento 
com base em seus casos de 
negócios. 

Para obter mais informações, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

Estime o custo da leitura. Para estimar o custo de leitura 
no modo sob demanda, primeiro 
você precisa medir quantos 
RRUs serão consumidos em um 
mês. Para isso, você precisa 
considerar os seguintes fatores: 

• Número de GSIs disponíveis. 
Considere cada índice de 
forma independente. 
• Tamanho médio de um item 

do índice
• Número médio de leituras por 

produto por mês.
• Número total de itens 

disponíveis (componentes 
ou produtos) na tabela do 
DynamoDB.

Engenheiro de dados, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Estime o tamanho e o custo do 
armazenamento.

Primeiro, estime a 
necessidade média mensal 
de armazenamento com 
base no tamanho do item na 
tabela. Em seguida, calcule 
o custo de armazenamento 
multiplicando o tamanho do 
armazenamento pelo preço por 
GB de armazenamento para sua 
região da AWS. 

Se você já inseriu dados para 
estimar o custo de gravação, não 
precisará inseri-los novamente 
para calcular o tamanho do 
armazenamento. Caso contrário, 
para estimar o tamanho do 
armazenamento, você precisará 
considerar os seguintes fatores: 

• Número de itens de dados em 
um módulo (produto) com base 
no design da tabela.

• Tamanho médio do item em 
kilobytes.

• Número de GSIs disponíveis. 
Considere cada índice de 
forma independente. 
• Tamanho médio de um item 

do índice
• Quantos novos produtos 

serão adicionados à tabela 
a cada mês? O número de 
novos produtos pode variar 
a cada mês, mas você pode 
assumir uma taxa média de 
crescimento com base em 
seus casos de negócios. Este 
exemplo usa uma média de 10 
milhões de novos produtos por 
mês.

Engenheiro de dados

Insira as informações do item e do objeto no modelo do Excel

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o download do modelo do 
Excel na seção Anexos e ajuste-
o para sua tabela de casos de 
uso.

1. Faça download do modelo do 
Excel do.

2. Ajuste o módulo de negócios e 
os GSIs, com base no design 
da sua tabela.

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Insira as informações no modelo 
do Excel.

1. Atualize as informações do 
item na planilha. Atualize os 
dados somente nas células 
laranja.

2. Ajuste os números dos 
objetos: Quanto poderia ser 
adicionado à tabela a cada 
mês?

3. Atualize os preços de WRU 
e RRU por milhão para sua 
região da AWS.

4. Atualize os preços de 
armazenamento e backup por 
GB por mês para sua região 
da AWS.

5. Atualize o preço de 
recuperação por GB para sua 
região da AWS.

No modelo, há três itens 
ou entidades: informações, 
metadados e relacionamento. 
Existem dois GSIs. Para seu 
caso de uso, se você precisar 
de mais itens, crie novas linhas. 
Se você precisar de mais GSIs, 
copie um bloco GSI existente e 
cole para criar quantos blocos 
GSI você precisar. Em seguida, 
ajuste os cálculos das colunas 
SOMA e TOTAL.

Engenheiro de dados

Recursos relacionados
Referências

• Preços do Amazon DynamoDB para capacidade sob demanda
• Calculadora de preços da AWS para DynamoDB
• Práticas recomendadas para desenhar e arquitetar com o DynamoDB
• Conceitos básicos do DynamoDB

Guias e padrões

• Modelagem de dados com o Amazon DynamoDB
• Estimativa dos custos de armazenamento para uma tabela do Amazon DynamoDB

Informações adicionais
Escreva um exemplo de cálculo de custos
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O design do modelo de dados do DynamoDB mostra três itens para um produto e um tamanho médio 
de item de 4 KB. Quando você adiciona um novo produto à tabela base do DynamoDB, ele consome o 
número de itens * (tamanho do item/unidade de gravação de 1 KB) = 3 * (4/1) = 12 WRU. Neste exemplo, 
para escrever 1 KB, o produto consome 1 WRU. 

Leia o exemplo de cálculo de custos

Para obter a estimativa da RRU, considere a média de quantas vezes cada item será lido em um mês. 
Por exemplo, o item Informações será lido, em média, 10 vezes em um mês, e o item de metadados será 
lido duas vezes e o item de relacionamento será lido cinco vezes. No modelo de exemplo, RRU total para 
todos os componentes = número de novos componentes criados a cada mês * RRU por componente por 
mês = 10 milhões * 17 RRU = 170 milhões de RRU por mês.

Todo mês, coisas novas (componentes ou produtos) serão adicionadas e o número total de produtos 
aumentará com o tempo. Portanto, os requisitos de RRU também crescerão com o tempo.

• Para o primeiro mês de RRU, o consumo será de 170 milhões.
• No segundo mês, o consumo de RRU será de 2 * 170 milhões = 340 milhões.
• No terceiro mês, o consumo de RRU será de 3 * 170 milhões = 510 milhões.

O gráfico a seguir mostra o consumo mensal de RRU e a previsão de custos.

Observe que os preços no gráfico são apenas para fins ilustrativos. Para criar previsões precisas para seu 
caso de uso, consulte a página de preços da AWS e use esses preços na planilha do Excel.

Exemplos de cálculo de custos de armazenamento, backup e recuperação

O armazenamento, o backup e a restauração do DynamoDB estão todos conectados entre si. O Backup 
está diretamente conectado ao armazenamento e a recuperação está diretamente conectada ao tamanho 
do backup. À medida que o tamanho da tabela aumenta, os custos correspondentes de armazenamento, 
backup e restauração aumentarão proporcionalmente.

Tamanho e custo do armazenamento

O custo de armazenamento aumentará com o tempo com base na taxa de crescimento de seus dados. Por 
exemplo, suponha que o tamanho médio de um componente ou produto na tabela base e nos GSIs seja 
de 11 KB, e 10 milhões de novos produtos serão adicionados todos os meses à sua tabela de banco de 
dados. Nesse caso, o tamanho da tabela do DynamoDB aumentará (11 KB * 10 milhões) /1024/1024 = 105 
GB por mês. No primeiro mês, o tamanho do armazenamento da mesa será de 105 GB, no segundo mês 
será de 105 + 105 = 210 GBs e assim por diante.

• No primeiro mês, o custo de armazenamento será de 105 GB* de preço de armazenamento por GB para 
sua região da AWS. 

• No segundo mês, o custo de armazenamento será de 210 GB* o preço de armazenamento por GB para 
sua região.

• No terceiro mês, o custo de armazenamento será de 315 GB* preço de armazenamento por GB para 
sua região.

Para saber o tamanho e o custo do armazenamento para os próximos três anos, consulte a seção
Tamanho e previsão do armazenamento.

Custo do Backup

O custo do Backup aumentará com o tempo com base na taxa de crescimento de seus dados. Quando 
você ativa o backup contínuo com point-in-time-recovery (PITR), as cobranças de backup contínuo 
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são baseadas na média de armazenamento em GB por mês. Em um mês civil, o tamanho médio do 
backup seria igual ao tamanho do armazenamento da mesa, embora o tamanho real possa ser um 
pouco diferente. À medida que novos produtos forem adicionados a cada mês, o tamanho total do 
armazenamento e o tamanho do backup aumentarão com o tempo. Por exemplo, no primeiro mês, o 
tamanho médio do backup de 105 GB pode crescer para 210 GB no segundo mês.

• No primeiro mês, o custo do backup será de 105 GB por mês* preço de backup contínuo por GB para 
sua região da AWS. 

• No segundo mês, o custo do backup será de 210 GB por mês* preço de backup contínuo por GB para 
sua região.

• No terceiro mês, o custo do backup será de 315 GB por mês* preço de backup contínuo por GB para 
sua região.

• e, assim por diante

O custo do Backup está incluído no gráfico na seção Tamanho do armazenamento e previsão de custos.

Custo de recuperação

Quando você está fazendo backup contínuo com o PITR ativado, as cobranças da operação de 
recuperação são baseadas no tamanho da restauração. Cada vez que você restaura, você paga com base 
em gigabytes de dados restaurados. Se o tamanho da sua mesa for grande e você realizar a restauração 
várias vezes em um mês, isso será caro.

Para estimar o custo da restauração, este exemplo pressupõe que você realize uma recuperação do PITR 
uma vez por mês no final do mês. O exemplo usa o tamanho médio mensal do backup como o tamanho 
dos dados de restauração desse mês. No primeiro mês, o tamanho médio do backup é de 105 GB e, para 
a recuperação no final do mês, o tamanho dos dados de restauração seria de 105 GB. No segundo mês, 
seriam 210 GBs e assim por diante.

O custo de recuperação aumentará com o tempo com base na taxa de crescimento de seus dados.

• No primeiro mês, o custo de recuperação será de 105 GB* de preço de restauração por GB para sua 
região da AWS. 

• No segundo mês, o custo de recuperação será de 210 GB* o preço de restauração por GB para sua 
região.

• No terceiro mês, o custo de recuperação será de 315 GB* preço de restauração por GB para sua região.

Para obter mais informações, consulte a guia Armazenamento, backup e recuperação no modelo do Excel 
e o gráfico na seção a seguir.

Tamanho do armazenamento e previsão de custos

No modelo, o tamanho real do armazenamento faturável é calculado subtraindo o nível gratuito de 25 GB 
por mês para a classe de tabela Standard. Na planilha, você receberá um gráfico de previsão dividido em 
valores mensais.

O gráfico de exemplo a seguir prevê o tamanho do armazenamento mensal em GB, o custo de 
armazenamento faturável, o custo de backup sob demanda e o custo de recuperação para os próximos 
36 meses corridos. Todos os custos estão em USD. A partir do gráfico, fica claro que os custos de 
armazenamento, backup e recuperação aumentam proporcionalmente aos aumentos no tamanho do 
armazenamento.

Observe que os preços usados no gráfico são apenas para fins ilustrativos. Para criar preços precisos para 
seu caso de uso, verifique a página de preços da AWS e use esses preços no modelo do Excel.
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Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Estimativa dos custos de armazenamento para uma 
tabela do Amazon DynamoDB

Criado por Moinul Al-Mamun

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
Big data; Gerenciamento de 
custos; Armazenamento e 
backup

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB

Resumo
O Amazon DynamoDB é um banco de dados transacional NoSQL que fornece latência de um dígito em 
milissegundos, mesmo na escala de petabytes. Essa oferta sem servidor da Amazon Web Services (AWS) 
está se tornando popular por causa de seu desempenho e escalabilidade consistentes. Não é necessário 
provisionar armazenamento. Sua única tabela pode crescer até petabytes. 

O DynamoDB monitora o tamanho da sua tabela continuamente ao longo do mês para determinar suas 
despesas de armazenamento. Em seguida, a AWS cobra pelo tamanho médio do armazenamento em 
gigabytes. Quanto mais sua mesa crescer com o tempo, mais seu custo de armazenamento aumentará. 
Para calcular o custo de armazenamento, você pode usar o AWS Pricing Calculator, mas precisa fornecer 
o tamanho aproximado da sua tabela, incluindo índices secundários globais (GSIs), que são realmente 
difíceis de estimar no início do projeto. Além disso, a Calculadora de Preços da AWS não considera a taxa 
de crescimento dos dados.

Esse padrão fornece um mecanismo e um modelo reutilizável do Microsoft Excel para calcular o tamanho e 
o custo do armazenamento do DynamoDB. Ele considera os requisitos de armazenamento da tabela base 
e dos GSIs de forma independente. Ele calcula o tamanho do armazenamento considerando o tamanho de 
seus itens individuais e a taxa de crescimento de dados ao longo do tempo. 

Para obter uma estimativa, insira duas informações no modelo:

• O tamanho do item individual em kilobytes para a tabela base e os GSIs
• Quantos novos objetos ou produtos poderiam ser adicionados à tabela, em média, em um mês (por 

exemplo, 10 milhões)

O modelo gerará um gráfico de armazenamento e previsão de custos para os próximos três anos, que é 
mostrado no exemplo a seguir.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conhecimento básico de armazenamento e preços do DynamoDB e do DynamoDB
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• Conhecimento de seus dados, modelo de dados e tamanho do item no DynamoDB
• Conhecimento dos índices secundários globais (GSIs) do DynamoDB

Limitações

• O modelo fornece um cálculo aproximado, mas não é apropriado para todas as configurações. Para 
obter uma estimativa mais precisa, você deve medir o tamanho individual do item para cada item na 
tabela base e nos GSIs. 

• Esse padrão permite estimar somente o tamanho e o custo do armazenamento para os próximos anos 
com base em suposições fixas de crescimento de dados.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que proporciona 
um desempenho rápido, previsível e escalável.

Outras ferramentas

• A Cálculo de Preços da AWS é uma ferramenta de planejamento baseada na web que você pode usar 
para criar estimativas para seus casos de uso da AWS.

Epopeias
Extraia informações do item do seu modelo de dados do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha o tamanho do item. 1. Verifique quantos tipos 
diferentes de itens você vai 
armazenar em sua mesa.

2. Para calcular o tamanho 
de cada item em kilobytes, 
adicione o tamanho da chave 
e do valor de cada atributo.

3. Calcule o tamanho do item 
para uma tabela base e para 
cada GSI.

Engenheiro de dados

Obtenha o número de objetos 
adicionados em um mês.

Estime quantos componentes 
ou objetos serão adicionados à 
tabela do DynamoDB, em média, 
em um mês.

Engenheiro de dados

Insira as informações do item e do objeto no modelo do Excel

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o download da planilha do 
Excel do documento em anexo 

1. Faça download do modelo do 
Excel.

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e ajuste-a para sua tabela de 
casos de uso.

2. Ajuste o módulo de negócios e 
os GSIs, com base no design 
da sua tabela.

Insira as informações no modelo 
do Excel.

1. Atualize as informações do 
item na planilha.

2. Ajuste os números dos 
objetos: Quanto poderia ser 
adicionado à tabela a cada 
mês?

3. Atualize o preço de 
armazenamento por GB por 
mês para sua região da AWS.

Engenheiro de dados

Recursos relacionados
• Preços sob demanda do Amazon DynamoDB
• Calculadora de preços da AWS para DynamoDB

Informações adicionais
Observe que o modelo anexado prevê somente o tamanho e o custo do armazenamento para a classe de 
tabela de armazenamento padrão. Com base na previsão dos custos de armazenamento e considerando o 
tamanho individual do item e a taxa de crescimento do produto ou objeto, você pode estimar o seguinte:

• Custo de exportação de dados
• Custo de Backup e recuperação
• Requisitos de armazenamento de dados.

Custo de armazenamento de dados do Amazon DynamoDB

O DynamoDB monitora continuamente o tamanho de suas tabelas para determinar suas despesas de 
armazenamento. O DynamoDB mede o tamanho de dados faturáveis adicionando o tamanho de byte bruto 
de seus dados mais uma sobrecarga de armazenamento por item que depende dos recursos ativados. 
Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do DynamoDB. 

O preço do armazenamento de dados depende da classe da tabela. Os primeiros 25 GB armazenados 
a cada mês são gratuitos se você estiver usando a classe de tabela DynamoDB Standard. Para obter 
mais informações sobre os custos de armazenamento da classe de tabela Standard e da classe de tabela 
Standard-Infrequent Access em diferentes regiões da AWS, consulte Preços da capacidade sob demanda.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Manipule blocos anônimos em instruções SQL dinâmicas

Manipule blocos anônimos em instruções SQL 
dinâmicas no Aurora PostgreSQL

Criado por anuradha chintha (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Database Relational Alvo: PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga de trabalho: Oracle; 
código aberto

Tecnologias: bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; Amazon RDS

Resumo
Esse padrão mostra como evitar o erro que você obtém ao lidar com blocos anônimos em instruções SQL 
dinâmicas. Você recebe uma mensagem de erro ao usar a AWS Schema Conversion Tool para converter 
um banco de dados Oracle em um banco de dados Aurora PostgreSQL Edition compatível com o Aurora 
PostgreSQL. Para evitar o erro, você deve saber o valor deOUT uma variável de associação, mas não 
pode saber o valor deOUT uma variável de associação até executar a instrução SQL. O erro resulta do 
fato de a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) não entender a lógica dentro da instrução SQL 
dinâmica. O AWS SCT não pode converter a instrução SQL dinâmica em código PL/SQL (ou seja, funções, 
procedimentos e pacotes).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conta ativa da AWS
• Instância de banco de dados (DB) Aurora PostgreSQL
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para instância de banco de dados Oracle
• Terminal interativo PostgreSQL (psql)
• SQL *Plus
• AWS_ORACLE_EXTesquema (parte do pacote de extensão AWS SCT) em seu banco de dados de 

destino
• Versão mais recente da AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) e seus drivers necessários

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Oracle Database 10g no local e versão posterior

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Aurora PostgreSQL
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• Amazon RDS para PostgreSQL
• Schema Conversion Tool da AWS (AWS SCT)

Arquitetura de migração

O diagrama a seguir mostra como usar as variáveis de associação AWS SCTOUT e Oracle para escanear 
o código do aplicativo em busca de instruções SQL incorporadas e converter o código em um formato 
compatível que um banco de dados Aurora possa usar.

O diagrama mostra o fluxo de trabalho a seguir:

1. Gere um relatório do AWS SCT para o banco de dados de origem usando o Aurora PostgreSQL como 
banco de dados de destino.

2. Identifique o bloco anônimo no bloco de código SQL dinâmico (para o qual o AWS SCT gerou o erro).
3. Converta o bloco de código manualmente e implante o código em um banco de dados de destino.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ajuda você a configurar, operar e 
escalar um banco de dados relacional Oracle na nuvem AWS.

• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) ajuda você a tornar previsíveis migrações heterogêneas 
de bancos de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a 
maioria dos objetos de código do banco de dados em um formato compatível com o banco de dados de 
destino.

Outras ferramentas

• O pgAdmin permite que você se conecte e interaja com seu servidor de banco de dados.
• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento integrado que você pode usar para 

desenvolver e gerenciar bancos de dados no Oracle Database. Você pode usar o SQL *Plus ou o Oracle 
SQL Developer para esse padrão.

Epopeias
Configurar o banco de dados de origem Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância Oracle no 
Amazon RDS ou no Amazon 
EC2.

Para criar uma instância de 
banco de dados Oracle no 
Amazon RDS, consulte Criar 
uma instância de banco de 
dados Oracle e conectar-se a 

DBA
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
um banco de dados em uma 
instância de banco de dados 
Oracle na documentação do 
Amazon RDS.

Para criar uma instância de 
banco de dados Oracle no 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), consulte
Amazon EC2 para Oracle
na documentação do AWS 
Prescriptive Guidance.

Crie um esquema de banco de 
dados e objetos para migração.

Você pode usar o Amazon Cloud 
Directory para criar um esquema 
de banco de dados. Para obter 
mais informações, consulte Criar 
um esquema na documentação 
do Cloud Directory.

DBA

Configure grupos de segurança 
de entrada e saída.

Para criar e configurar grupos 
de segurança, consulte Controle 
de acesso com grupos de 
segurança na documentação do 
Amazon RDS.

DBA

Confirme se o banco de dados 
está em execução.

Para verificar o status do seu 
banco de dados, consulte
Visualização de eventos do 
Amazon RDS na documentação 
do Amazon RDS.

DBA

Configurar o banco de dados Aurora PostgreSQL de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância do Aurora 
PostgreSQL no Amazon RDS.

Para criar uma instância do 
Aurora PostgreSQL, consulte
Criar um cluster de banco de 
dados e conectar-se a um 
banco de dados em um cluster 
de banco de dados do Aurora 
PostgreSQL na documentação 
do Amazon RDS.

DBA

Configure um grupo de 
segurança de entrada e saída.

Para criar e configurar grupos de 
segurança, consulte Fornecer 
acesso ao cluster de banco de 
dados na VPC criando um grupo 
de segurança na documentação 
do Aurora.

DBA

Confirme se o banco de dados 
Aurora PostgreSQL está em 
execução.

Para verificar o status do seu 
banco de dados, consulte
Visualização de eventos do 

DBA
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Amazon RDS na documentação 
do Aurora.

Configurar o AWS SCT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect o AWS SCT ao banco 
de dados de origem.

Para conectar o AWS SCT ao 
seu banco de dados de origem, 
consulte Conectando-se ao 
PostgreSQL como fonte na 
documentação do AWS SCT.

DBA

Connect o AWS SCT ao banco 
de dados de destino.

Para conectar o AWS SCT ao 
seu banco de dados de destino, 
consulte O que é a Schema 
Conversion Tool da AWS? no 
Guia do usuário do AWS Schema 
Conversion Tool.

DBA

Converta o esquema do banco 
de dados no AWS SCT e salve o 
código convertido automatizado 
como um arquivo SQL.

Para salvar arquivos convertidos 
do AWS SCT, consulte Como
salvar e aplicar seu esquema 
convertido no AWS SCT no 
Guia do usuário da Schema 
Conversion Tool da AWS.

DBA

Migrar o código

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha o arquivo SQL para 
conversão manual.

No arquivo convertido do AWS 
SCT, extraia o arquivo SQL que 
requer conversão manual.

DBA

Atualize o script. Atualize manualmente o arquivo 
SQL.

DBA

Recursos relacionados
• Amazon RDS
• Características do Amazon Aurora

Informações adicionais
O código do exemplo a seguir mostra como configurar o banco de dados de origem Oracle:

CREATE or replace PROCEDURE calc_stats_new1 ( 
  a NUMBER, 
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Informações adicionais

  b NUMBER, 
  result out NUMBER)
IS
BEGIN
result:=a+b;
END;
/

set serveroutput on ; 
  
DECLARE 
  a NUMBER := 4; 
  b NUMBER := 7; 
  plsql_block VARCHAR2(100); 
  output number;
BEGIN 
  plsql_block := 'BEGIN calc_stats_new1(:a, :b,:output); END;'; 
  EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING a, b,out output;   
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('output:'||output); 
  
END;

O código do exemplo a seguir mostra como configurar o banco de dados do Aurora PostgreSQL de 
destino:

 w integer, 
 x integer)
RETURNS integer
AS
$BODY$
DECLARE
begin
return w + x ;
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql; 
  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.init()
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN
if aws_oracle_ext.is_package_initialized 
      ('test_pg' ) then 
      return; 
    end if; 
    perform aws_oracle_ext.set_package_initialized 
      ('test_pg' ); 
  
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_output', NULL::INTEGER);
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_status', NULL::text);
END;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql; 
  

DO $$  
declare
v_sql text;
v_output_loc int;  
a integer :=1;
b integer :=2;
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Lide com funções Oracle 

sobrecarregadas em Aurora PostgreSQL

BEGIN  
perform  test_pg.init();
--raise notice 'v_sql %',v_sql;
execute 'do $a$ declare v_output_l int; begin select * from test_pg.calc_stats_new1('||
a||','||b||') into v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ; end; 
 $a$'  ;  
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;  
END ;  
$$

Lide com funções Oracle sobrecarregadas em 
Aurora PostgreSQL

Criado por Sumana Yanamandra (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Database Destino:  Aurora PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
O código que você migra de um banco de dados Oracle local para a edição compatível com o Amazon 
Aurora PostgreSQL pode incluir funções sobrecarregadas. Essas funções têm a mesma definição, ou seja, 
o mesmo nome de função e o mesmo número e tipo de dados dos parâmetros input (IN), mas o tipo de 
dados ou o número de parâmetros output (OUT) podem ser diferentes. 

Essas incompatibilidades de parâmetros podem causar problemas no PostgreSQL, porque é difícil 
determinar qual função executar. Esse padrão ilustra como lidar com funções sobrecarregadas ao migrar 
seu código de banco de dados para o Aurora compatível com PostgreSQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma instância de banco de dados Oracle como seu banco de dados de origem
• Uma instância de banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL como seu banco de dados de 

destino (consulte as instruções na documentação do Aurora)

Versões do produto

• Oracle Database 9i ou posterior
• Oracle SQL Developer versão 18.4.0.376
• Cliente pgAdmin 4
• Versão 11 ou posterior compatível com o Aurora PostgreSQL (consulte Identificação de versões do 

Amazon Aurora PostgreSQL na documentação do Aurora)
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Ferramentas

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

Outras ferramentas

• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento gratuito e integrado para trabalhar com 
SQL em bancos de dados Oracle em implantações tradicionais e na nuvem. 

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Epopeias
Crie uma função simples

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função no PostgreSQL 
que tenha um parâmetro de 
entrada e um parâmetro de 
saída.

O exemplo a seguir 
ilustra uma função 
chamadatest_overloading
em Aurora compatível com 
PostgreSQL. Essa função tem 
dois parâmetros: um parâmetro 
de texto de entrada e um 
parâmetro de texto de saída.

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 public.test_overloading( 
         str1 text, 
         OUT str2 text) 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
BEGIN 
         str2 := 'Success'; 
    RETURN ; 
    EXCEPTION 
        WHEN others THEN 
             RETURN ;
END;
$BODY$;

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL

Execute a função no 
PostgreSQL.

Execute a função criada na etapa 
anterior.

select 
 public.test_overloading('Test');

Ele deve exibir a saída a seguir.

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Success

Sobrecarregue a função

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o mesmo nome de 
função para criar uma função 
sobrecarregada no PostgreSQL.

Crie uma função sobrecarregada 
no Aurora compatível com 
PostgreSQL que use o 
mesmo nome de função 
da função anterior. O 
exemplo a seguir também é 
chamadotest_overloading, 
mas tem três parâmetros: um 
parâmetro de texto de entrada, 
um parâmetro de texto de saída 
e um parâmetro inteiro de saída.

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 public.test_overloading( 
         str1 text, 
         OUT str2 text, 
         OUT num1 integer) 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
  
    COST 100 
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
str3 text; 
  
BEGIN 
  
         str2 := 'Success'; 
         num1 := 100; 
  
    RETURN ; 
    EXCEPTION 
        WHEN others THEN 
             RETURN ;
END;
$BODY$;

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL

Execute a função no 
PostgreSQL.

Quando você executa essa 
função, ela falha com a seguinte 
mensagem de erro. 

ERROR: cannot change return 
 type of existing function
HINT:      Use DROP FUNCTION 
 test_overloading(text) 
 first.

Isso acontece porque o Aurora 
compatível com PostgreSQL 

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
não oferece suporte direto à 
sobrecarga de funções. Ele não 
consegue identificar qual função 
executar, porque o número de 
parâmetros de saída é diferente 
na segunda versão da função, 
embora os parâmetros de 
entrada sejam os mesmos.

Aplique a solução alternativa

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione INOUT ao primeiro 
parâmetro de saída.

Como solução alternativa, 
modifique o código da função 
representando o primeiro 
parâmetro de saída comoINOUT.

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 public.test_overloading( 
         str1 text, 
         INOUT str2 text, 
         OUT num1 integer) 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
  
    COST 100 
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
str3 text;
BEGIN 
  
         str2 := 'Success'; 
         num1 := 100; 
  
    RETURN ; 
    EXCEPTION 
        WHEN others THEN 
             RETURN ;
END;
$BODY$;

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL

Execute a função revisada. Execute a função que você 
atualizou usando a seguinte 
consulta. Você passa um valor 
nulo como o segundo argumento 
dessa função, porque declarou 
esse parâmetroINOUT para evitar 
o erro. 

select 
 public.test_overloading('Test', 
 null);

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
A função agora foi criada com 
sucesso.

Success, 100

Valide os resultados. Verifique se o código com a 
função sobrecarregada foi 
convertido com êxito.

Engenheiro de dados, compatível 
com Aurora PostgreSQL

Recursos relacionados
• Trabalhar com Amazon Aurora PostgreSQL (documentação Aurora)
• Sobrecarga de funções no Oracle (documentação da Oracle)
• Sobrecarga de funções no PostgreSQL (documentação do PostgreSQL)

Ajude a aplicar a marcação do DynamoDB
Criado por Mansi Suratwala (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: nativo da nuvem; 
Segurança, identidade, 
conformidade; bancos de dados

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch; Amazon 
DynamoDB; AWS Lambda; 
Amazon SNS

Resumo
Esse padrão configura notificações automáticas quando uma tag predefinida do Amazon DynamoDB está 
ausente ou removida de um recurso do DynamoDB na nuvem da Amazon Web Services (AWS). 

O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido e previsível com escalabilidade. O DynamoDB permite que você elimine os encargos 
administrativos de operar e escalar um banco de dados distribuído. Quando você usa o DynamoDB, 
você não precisa se preocupar com provisionamento, instalação e configuração de hardware, replicação, 
correção de software nem escalabilidade de cluster.

O padrão usa um CloudFormation modelo da AWS, que cria um evento Amazon CloudWatch Events e 
uma função do AWS Lambda. O evento monitora qualquer informação de marcação nova ou existente do 
DynamoDB usando a AWS CloudTrail. Se uma tag predefinida estiver ausente ou removida, CloudWatch 
aciona uma função Lambda, que envia uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) informando você sobre a violação. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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Arquitetura

• Uma conta ativa da AWS
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para o arquivo Lambda .zip

Limitações

• A solução funciona somente quando osUntagResource CloudTrail eventosTagResource ou ocorrem. 
Ele não cria notificações para nenhum outro evento.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon DynamoDB
• AWS CloudTrail
• Amazônia CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation modelo da AWS várias vezes para diferentes regiões e contas da AWS. 
Você precisa executar o modelo somente uma vez em cada região ou conta.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon DynamoDB — O DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado 
que fornece um desempenho rápido e previsível com escalabilidade. 

• AWS CloudTrail — CloudTrail é um serviço da AWS da que ajuda você a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a com a governança, a conformidade e as auditorias operacionais e de risco em sua conta da AWS. As 
ações realizadas por um usuário, uma função ou um serviço da CloudTrail AWS 

• CloudWatch Eventos da Amazon — O Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em 
tempo real de eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. 

• AWS Lambda — O Lambda é um serviço de computação que suporta a execução de código sem a 
necessidade de provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que 
permite que aplicações, usuários finais e dispositivos enviem e recebam notificações da nuvem 
instantaneamente. 

Código
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Epopéias

• Um arquivo.zip do projeto está disponível como anexo.

Epopéias
Defina o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket S3 
com um nome exclusivo que 
não contenha barras iniciais. 
Esse bucket do S3 hospedará o 
arquivo.zip do código Lambda. 
Seu bucket do S3 deve estar na 
mesma região da AWS que o 
recurso do DynamoDB que está 
sendo monitorado.

Arquiteto de nuvem

Carregue o código do Lambda para o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código do Lambda 
para seu bucket do S3.

Faça upload do arquivo.zip do 
código Lambda fornecido na 
seção Anexos para o bucket do 
S3. O bucket do S3 deve estar 
na mesma região do recurso 
do DynamoDB que está sendo 
monitorado.

Arquiteto de nuvem

Implemente o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

No CloudFormation console da 
AWS, implante o CloudFormation 
modelo da AWS fornecido na 
seção Anexos. No próximo 
épico, forneça valores para os 
parâmetros.

Arquiteto de nuvem

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Dê um nome para seu bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou ou escolheu na 
primeira versão.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça a chave do Amazon S3. Forneça a localização do 
arquivo.zip do código Lambda 
em seu bucket do S3, sem 
barras à esquerda (por 
exemplo,<folder>/<file-
name>.zip).

Arquiteto de nuvem

Forneça um endereço de e-mail Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Arquiteto de nuvem

Defina o nível de log. Defina o nível e a frequência de 
registro para sua função Lambda.
Infodesigna mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o progresso do aplicativo.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto de nuvem

Insira as chaves de tag 
necessárias do DynamoDB.

Certifique-se de que as tags 
estejam separadas por vírgulas, 
sem espaços entre elas (por 
exemplo,ApplicationId,CreatedBy,Environment,Organization). 
O evento CloudWatch Eventos 
procura essas tags e envia uma 
notificação se elas não forem 
encontradas.

Arquiteto de nuvem

Confirme a assinatura.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com sucesso, ele envia um 
e-mail de assinatura para 
o endereço de e-mail que 
você forneceu. Para receber 
notificações de violação, você 
deve confirmar essa assinatura 
de e-mail.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Criar um bucket do S3
• Fazer upload de arquivos para um bucket do S3 
• Marcar recursos no DynamoDB
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail
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Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Implemente a recuperação de desastres entre 
regiões com o AWS DMS e o Amazon Aurora

Criado por Mark Hudson (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados Serviços da AWS: AWS DMS; 
Amazon RDS; Amazon Aurora

Resumo
Desastres naturais ou induzidos pelo homem podem ocorrer a qualquer momento e impactar a 
disponibilidade de serviços e cargas de trabalho em execução em uma determinada região da Amazon 
Web Services (AWS). Para mitigar os riscos, você deve desenvolver um plano de recuperação de 
desastres (DR) que incorpore os recursos integrados entre regiões dos serviços da AWS. Para serviços da 
AWS que não fornecem inerentemente funcionalidade entre regiões, o plano de DR também deve fornecer 
uma solução para lidar com o failover em todas as regiões da AWS.

Esse padrão guia você em uma configuração de recuperação de desastres envolvendo dois clusters de 
banco de dados Amazon Aurora MySQL compatíveis Edition em uma única região. Para atender aos 
requisitos de DR, os clusters de banco de dados são configurados para usar o recurso de banco de dados 
global Amazon Aurora, com um único banco de dados abrangendo várias regiões da AWS. Uma tarefa do 
AWS Database Migration Service Migrários da AWS DMS (AWS DMS) reproduz dados entre os clusters 
na região local. No entanto, o AWS DMS atualmente não oferece suporte a tarefas entre regiões. Esse 
padrão inclui as etapas necessárias para contornar essa limitação e configurar de forma independente o 
AWS DMS em ambas as regiões.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Regiões primárias e secundárias selecionadas da AWS que oferecem suporte aos bancos de dados 
globais Amazon Aurora.

• Dois clusters independentes de banco de dados Amazon Aurora compatível com MySQL Edition em 
uma única conta na região principal.

• Classe de banco de dados db.r5 ou superior (recomendado)
• Uma tarefa do AWS DMS na região primária que executa a replicação contínua entre os clusters de 

banco de dados existentes.
• Recursos da região de DR disponíveis para atender aos requisitos de criação de instâncias de banco de 

dados. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com uma instância de banco de dados em 
uma VPC.

Limitações
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samples/p-attach/638d2b87-e031-4a53-8677-2d62e563746b/attachments/attachment.zip
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• Para ver a lista completa das limitações do banco de dados global do Amazon Aurora, consulte
Limitações dos bancos de dados globais do Amazon Aurora.

Versões do produto

• Amazon Aurora Edição compatível com MySQL Para obter mais informações, consulte Versões do 
Amazon Aurora.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Aurora Edição compatível com MySQL
• AWS DMS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Você pode usar CloudFormation a AWS para criar a infraestrutura de pré-requisitos na região secundária, 
como a nuvem privada virtual (VPC), sub-redes e grupos de parâmetros. Você também pode usar 
CloudFormation a AWS para criar os clusters secundários na região de DR e adicioná-los ao banco de 
dados global. Se você usou CloudFormation modelos para criar os clusters de banco de dados na região 
primária, poderá atualizá-los ou aumentá-los com um modelo adicional para criar o recurso de banco de 
dados global. Para obter mais informações, consulte Criação de um cluster de banco de dados Amazon 
Aurora com duas instâncias de banco de dados e Criação de um cluster de banco de dados global para o 
Aurora MySQL.

Finalmente, você pode criar as tarefas do AWS DMS nas regiões primária e secundária usando 
CloudFormation após a ocorrência de eventos de failover e failback. Para obter mais informações, consulte
AWS::DMS::ReplicationTask.

Ferramentas
• Amazon Aurora - O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional gerenciado 

compatível com o MySQL e o PostgreSQL. Esse padrão usa Amazon Aurora Edição compatível com 
MySQL

• Bancos de dados globais Amazon Aurora - Os bancos de dados globais Amazon Aurora são projetados 
para aplicativos distribuídos globalmente. Um banco de dados do Amazon Aurora global pode abranger 
várias regiões da AWS. Ele replica seus dados sem impacto no desempenho do banco de dados. Ele 
também permite leituras locais rápidas com baixa latência em cada região e fornece recuperação de 
desastres de interrupções em toda a região.

• AWS DMS — AWS Database Migration Service Migrários da AWS DMS (AWS DMS) fornece migração 
única ou replicação contínua. Uma tarefa de replicação contínua mantém seus bancos de dados de 
origem e de destino sincronizados. Depois de configurada, a tarefa de replicação contínua aplica 
continuamente as alterações de origem ao destino com latência mínima. Todos os recursos do AWS 
DMS, como validação e transformações de dados, estão disponíveis para qualquer tarefa de replicação.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html#aurora-global-database.limitations
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
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Epopéias
Prepare os clusters de banco de dados existentes na região primária

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique o grupo de parâmetros 
do cluster do banco de dados.

No grupo de parâmetros do 
cluster de banco de dados 
existente, ative o registro binário 
em nível de linha definindo 
obinlog_format parâmetro 
como um valor de linha.

O AWS DMS exige registro 
binário em nível de linha para 
bancos de dados compatíveis 
com MySQL ao realizar 
replicação contínua ou captura 
de dados de alteração (CDC). 
Para obter mais informações, 
consulte Usando um banco de 
dados compatível com MySQL 
gerenciado pela AWS como fonte 
para o AWS DMS.

Administrador da AWS

Atualize o período de retenção 
do log binário do banco de 
dados.

Usando um cliente MySQL 
instalado em seu dispositivo 
de usuário final ou em uma 
instância do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2), 
execute o seguinte procedimento 
armazenado fornecido pelo 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) no nó de 
gravação do cluster de banco 
de dados principal, ondeXX é o 
número de horas para reter os 
registros.

call 
 mysql.rds_set_configuration('binlog 
 retention hours', XX)

Confirme a configuração, 
executando o seguinte comando:

call 
 mysql.rds_show_configuration;

Os bancos de dados compatíveis 
com MySQL gerenciados pela 
AWS eliminam os registros 
binários o mais rápido possível. 
Portanto, o período de retenção 
deve ser longo o suficiente 

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.MySQL.html#CHAP_Source.MySQL.AmazonManaged
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para garantir que os registros 
não sejam eliminados antes da 
execução da tarefa do AWS 
DMS. Geralmente, um valor de 
24 horas é suficiente, mas o 
valor deve ser baseado no tempo 
necessário para configurar a 
tarefa do AWS DMS na região de 
DR.

Atualize a tarefa existente do AWS DMS na região principal

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre o ARN da tarefa do 
AWS DMS.

Use o nome de recurso da 
Amazon (ARN) para obter 
o nome da tarefa do AWS 
DMS para uso posterior. Para 
recuperar o ARN da tarefa do 
AWS DMS, visualize a tarefa no 
console ou execute o seguinte 
comando.

aws dms describe-
replication-tasks

Um ARN tem a seguinte 
aparência.

arn:aws:dms:us-
east-1:<accountid>:task:AN6HFFMPM246XOZVEUHCNSOVF7MQCLTOZUIRAMY

Os caracteres após os últimos 
dois pontos correspondem ao 
nome da tarefa usado em uma 
etapa posterior.

Administrador da AWS

Modifique a tarefa existente do 
AWS DMS para registrar o ponto 
de verificação.

O AWS DMS cria pontos 
de verificação que contêm 
informações para que o 
mecanismo de replicação 
conheça o ponto de recuperação 
do fluxo de alterações. Para 
registrar as informações do ponto 
de verificação, faça o seguinte no 
console:

1. Interrompa a tarefa do AWS 
DMS.

2. Use o editor JSON na 
tarefa para definir o 
TaskRecoveryTableEnabled 
parâmetro como verdadeiro.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Inicie a tarefa do AWS DMS.

Valide as informações do ponto 
de verificação.

Usando um cliente MySQL 
conectado ao endpoint do 
gravador do cluster, consulte a 
nova tabela de metadados no 
cluster do banco de dados do 
repórter para verificar se ela 
existe e contém as informações 
do estado da replicação. Execute 
o comando a seguir da .

select * from 
 awsdms_control.awsdms_txn_state;

O nome da tarefa do ARN deve 
ser encontrado nesta tabela 
naTask_Name coluna.

DBA

Expanda os dois clusters do Amazon Aurora para uma região de DR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma infraestrutura básica na 
região de DR.

Crie os componentes básicos 
necessários para a criação e o 
acesso aos clusters do Amazon 
Aurora:

• Nuvem privada virtual (VPC)
• Sub-redes
• Grupo de segurança
• Listas de controle de acesso 

da rede
• Grupo de sub-rede
• Grupo de parâmetros de banco 

de dados
• Grupo de parâmetros do 

cluster de banco de dados

Certifique-se de que a 
configuração de ambos 
os grupos de parâmetros 
corresponda à configuração na 
região primária.

Administrador da AWS

Adicione a região de DR aos dois 
clusters do Amazon Aurora.

Adicione uma região secundária 
(a região de DR) aos clusters 
principais e reportadores do 
Amazon Aurora. Para obter mais 
informações, consulte Adicionar 
uma região de AWS a um banco 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de dados do Amazon Aurora 
global

Failover

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa a tarefa do AWS 
DMS.

A tarefa do AWS DMS na 
região primária não funcionará 
adequadamente após a 
ocorrência do failover e deve ser 
interrompida para evitar erros.

Administrador da AWS

Execute um failover gerenciado. Execute um failover gerenciado 
do cluster de banco de dados 
principal para a região de DR. 
Para obter mais instruções, 
consulte Failover planejado 
gerenciado para bancos de 
dados globais do Amazon 
Aurora. Depois que o failover 
no cluster de banco de dados 
principal for concluído, execute 
a mesma atividade no cluster do 
banco de dados do repórter.

Administrador da AWS, DBA

Carregue dados no banco de 
dados principal.

Insira dados de teste no nó de 
gravação do banco de dados 
principal no cluster de banco 
de dados DR. Esses dados 
serão usados para validar se 
a replicação está funcionando 
corretamente.

DBA

Crie a instância de replicação do 
AWS DMS.

Para criar a instância de 
replicação do AWS DMS na 
região de DR, consulte Criação 
de uma instância de replicação.

Administrador da AWS, DBA

Crie os endpoints de origem e 
destino do AWS DMS.

Para criar os endpoints de 
origem e de destino do AWS 
DMS na região de DR, consulte
Criação de endpoints de origem 
e de destino. A fonte deve 
apontar para a instância do 
banco de dados do banco de 
dados principal. O destino deve 
apontar para a instância do 
banco de dados do repórter.

Administrador da AWS, DBA

Obtenha o ponto de verificação 
de replicação.

Para obter o ponto de verificação 
de replicação, use um cliente 
MySQL para consultar a tabela 
de metadados executando o 
seguinte no nó do gravador no 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
cluster de banco de dados do 
repórter na região de DR.

select * from 
 awsdms_control.awsdms_txn_state;

Na tabela, encontre o valor 
task_name que corresponde ao 
ARN da tarefa do AWS DMS que 
existe na região primária que 
você obteve no segundo épico.

Crie uma tarefa do AWS DMS. Usando o console, crie uma 
tarefa do AWS DMS na região 
de DR. Na tarefa, especifique 
um método de migração
somente para replicar alterações 
de dados. Para obter mais 
informações, consulte Criar uma 
tarefa. 

1. Nas configurações da 
tarefa, use o assistente para 
especificar o seguinte:
• Modo de início do CDC 

para transações de origem
— Ative o modo de início 
personalizado do CDC

• Ponto de início 
personalizado do CDC para 
transações de origem — 
Especifique um ponto de 
verificação de recuperação

2. Na caixa Ponto de verificação 
de recuperação, insira o 
valor do ponto de verificação 
de replicação obtido 
anteriormente por meio da 
consulta do banco de dados 
naawsdms_txn_state
tabela. 

3. Na seção de configurações 
da tarefa, selecione o 
editor JSON e defina o
TaskRecoveryTableEnabledparâmetro 
como true.   

Defina a configuração da 
tarefa de início da tarefa de 
migração do AWS DMS como
Automaticamente na criação.

Administrador da AWS, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre o ARN da tarefa do 
AWS DMS.

Use o ARN para obter o nome 
da tarefa do AWS DMS para 
uso posterior. Execute para 
recuperar o ARN da tarefa 
do AWS DMS do AWS DMS, 
execute o seguinte comando:

aws dms describe-
replication-tasks

Administrador da AWS, DBA

Valide os dados replicados. Consulte o cluster de banco de 
dados do repórter na região de 
DR para confirmar se os dados 
de teste que você carregou 
no cluster de banco de dados 
principal foram replicados.

DBA

Execute o failback

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa a tarefa do AWS 
DMS.

A tarefa do AWS DMS na 
região de DR não funcionará 
adequadamente após a 
ocorrência do failback e deve ser 
interrompida para evitar erros.

Administrador da AWS

Execute um failback gerenciado. Retorne o cluster do banco de 
dados principal para a região 
primária. Para obter mais 
instruções, consulte Failover 
planejado gerenciado para 
bancos de dados globais do 
Amazon Aurora. Depois que o 
failback no cluster do banco de 
dados principal for concluído, 
execute a mesma atividade no 
cluster do banco de dados do 
repórter.

Administrador da AWS, DBA

Obtenha o ponto de verificação 
de replicação.

Para obter o ponto de verificação 
de replicação, use um cliente 
MySQL para consultar a tabela 
de metadados executando o 
seguinte no nó do gravador no 
cluster de banco de dados do 
repórter na região de DR.

select * from 
 awsdms_control.awsdms_txn_state;

Na tabela, encontre 
otask_name valor que 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
corresponde ao ARN da tarefa do 
AWS DMS que existe na região 
de DR que você obteve no quarto 
episódio épico.

Atualize os endpoints de origem 
e de destino do AWS DMS.

Depois que os clusters do banco 
de dados falharem, verifique 
os clusters na região primária 
para determinar quais nós são 
as instâncias do gravador. 
Em seguida, verifique se os 
endpoints de origem e de destino 
existentes do AWS DMS na 
região primária estão apontando 
para as instâncias do gravador. 
Caso contrário, atualize os 
endpoints com os nomes do 
Sistema de Nomes de Domínio 
(DNS) da instância do escritor.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tarefa do AWS DMS. Usando o console, crie uma 
tarefa do AWS DMS na região 
primária. Na tarefa, especifique 
um método de migração
somente para replicar alterações 
de dados. Para obter mais 
informações, consulte Criar uma 
tarefa. 

1. Nas configurações da tarefa, 
use o assistente e especifique 
o seguinte:
• Modo de início do CDC 

para transações de origem
— Ative o modo de início 
personalizado do CDC

• Ponto de início 
personalizado do CDC para 
transações de origem — 
Especifique um ponto de 
verificação de recuperação

2. Na caixa Ponto de verificação 
de recuperação, insira o 
valor do ponto de verificação 
de replicação obtido 
anteriormente por meio da 
consulta do banco de dados 
na awsdms_txn_state
tabela. 

3. Também na seção 
de configurações da 
tarefa, selecione o 
editor JSON e defina o
TaskRecoveryTableEnabledparâmetro 
como true.

4. Por fim, defina a configuração 
da tarefa de início da tarefa de 
migração do AWS DMS como
Automaticamente na criação.

Administrador da AWS, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre a tarefa do AWS DMS 
do AWS DMS Amazon (ARN).

Use o ARN para obter o nome 
da tarefa do AWS DMS para 
uso posterior. Execute para 
recuperar o ARN da tarefa 
do AWS DMS do AWS DMS, 
execute o seguinte comando:

aws dms describe-
replication-tasks

O nome da tarefa será 
necessário ao realizar outro 
failover gerenciado ou durante 
um cenário de DR.

Administrador da AWS, DBA

Exclua tarefas do AWS DMS. Exclua a tarefa original 
(atualmente interrompida) do 
AWS DMS na região primária e 
a tarefa existente do AWS DMS 
(atualmente interrompida) na 
região secundária.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
• Configuração do cluster de banco de dados do Amazon Aurora
• Usar bancos de dados globais do Amazon Aurora
• Trabalho com Amazon Aurora MySQL
• Trabalho com uma instância de replicação do AWS DMS
• Trabalhando com endpoints do AWS DMS
• Trabalhando com tarefas do AWS DMS
• O que é a AWS CloudFormation?

Informações adicionais
Os bancos de dados globais Amazon Aurora são usados neste exemplo para DR porque fornecem um 
objetivo de tempo de recuperação (RTO) efetivo de 1 segundo e um objetivo de ponto de recuperação 
(RPO) de menos de 1 minuto, ambos menores do que as soluções replicadas tradicionais e ideais para 
cenários de DR.

Os bancos de dados globais Amazon Aurora oferecem muitas outras vantagens, incluindo as seguintes:

• Leituras globais com latência local — Consumidores globais podem acessar informações em uma região 
local, com latência local.

• Clusters de banco de dados Amazon Aurora secundários escaláveis — os clusters secundários podem 
ser escalados de forma independente, adicionando até 16 réplicas somente para leitura.

• Replicação de clusters de banco de dados do Amazon Aurora de banco de dados do Amazon Aurora 
de banco de dados do Amazon Aurora de banco de dados do Amazon Aurora. Ela ocorre na camada de 
armazenamento, com latências típicas de replicação entre regiões de menos de 1 segundo.
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Migre mais de 100 funções Oracle 
de argumentos para o PostgreSQL

Esse padrão também usa o AWS DMS para replicação. Os bancos de dados Amazon Aurora oferecem a 
capacidade de criar réplicas de leitura, o que pode simplificar o processo de replicação e a configuração 
de DR. No entanto, o AWS DMS geralmente é usado para replicar quando transformações de dados são 
necessárias ou quando o banco de dados de destino exige índices adicionais que o banco de dados de 
origem não tem.

Migre funções e procedimentos do Oracle 
que tenham mais de 100 argumentos para o 
PostgreSQL

Criado por Srinivas Potlachervoo (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Oracle Alvo: PostgreSQL

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: código aberto; 
Oracle

Tecnologias: bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

Resumo
Esse padrão mostra como migrar funções e procedimentos do Oracle Database que têm mais de 100 
argumentos para o PostgreSQL. Por exemplo, você pode usar esse padrão para migrar funções e 
procedimentos do Oracle para um dos seguintes serviços de banco de dados da AWS compatíveis com 
PostgreSQL:

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

O PostgreSQL não oferece suporte a funções ou procedimentos que tenham mais de 100 argumentos. 
Como solução alternativa, você pode definir um novo tipo de dados que tenha campos de tipo que 
correspondam aos argumentos da função de origem. Em seguida, você pode criar e executar uma função 
PL/pgSQL que usa o tipo de dados personalizado como argumento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma instância de banco de dados Oracle (DB) Amazon RDS
• Uma instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL ou uma instância de banco de dados 

compatível com o Aurora PostgreSQL

Versões do produto

• Instância de banco de dados Oracle Amazon RDS versões 10.2 e posteriores
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• Instância de banco de dados Amazon RDS PostgreSQL versões 9.4 e posteriores, ou instância de banco 
de dados compatível com Aurora PostgreSQL versões 9.4 e posteriores

• Oracle SQL Developer versão 18 e posterior
• pgAdmin versão 4 e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Instância de banco de dados Oracle Amazon RDS versões 10.2 e posteriores

Pilha de tecnologia alvo

• Instância de banco de dados Amazon RDS PostgreSQL versões 9.4 e posteriores, ou instância de banco 
de dados compatível com Aurora PostgreSQL versões 9.4 e posteriores

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na Nuvem AWS.

• A edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL é um mecanismo de banco de dados 
relacional totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

Outros serviços

• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento integrado que simplifica o desenvolvimento 
e o gerenciamento de bancos de dados Oracle em implantações tradicionais e baseadas em nuvem.

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de código aberto para o PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Práticas recomendadas
Certifique-se de que o tipo de dados criado corresponda aos campos de tipo incluídos na função ou 
procedimento de origem do Oracle.

Epopéias
Execute uma função ou procedimento Oracle que tenha mais de 100 argumentos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie ou identifique uma função 
ou procedimento Oracle/PLSQL 
existente que tenha mais de 100 
argumentos.

Crie uma função ou 
procedimento Oracle/PLSQL que 
tenha mais de 100 argumentos.

- ou -

Conhecimento sobre Oracle/
PLSQL
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Identifique uma função ou 
procedimento existente do 
Oracle/PLSQL que tenha mais de 
100 argumentos.

Para obter mais informações, 
consulte as seções 14.7 
Instrução CREATE FUNCTION
e 14.11 Instrução CREATE 
PROCEDURE na documentação 
do Oracle Database.

Compile a função ou 
procedimento do Oracle/PLSQL.

Compile a função ou 
procedimento do Oracle/PLSQL.

Para obter mais informações, 
consulte Compilar uma função
na documentação do Oracle 
Database ase.

Conhecimento sobre Oracle/
PLSQL

Execute a função Oracle/PLSQL. Execute a função ou 
procedimento do Oracle/PLSQL. 
Em seguida, salve a saída.

Conhecimento sobre Oracle/
PLSQL

Defina um novo tipo de dados que corresponda aos argumentos da função ou do 
procedimento de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina um novo tipo de dados no 
PostgreSQL.

Defina um novo tipo de dados no 
PostgreSQL que inclua todos os 
mesmos campos que aparecem 
nos argumentos da função ou 
do procedimento de origem do 
Oracle.

Para obter mais informações, 
consulte CREATE TYPE na 
documentação do PostgreSQL.

Conhecimento de PostgreSQL 
PL/pgSQL

Crie uma função PostgreSQL que inclua o novo argumento TYPE

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função PostgreSQL 
que inclua o novo tipo de dados.

Crie uma função PostgreSQL 
que inclua o novoTYPE
argumento.

Para revisar um exemplo 
de função, consulte a seção
Informações adicionais desse 
padrão.

Conhecimento de PostgreSQL 
PL/pgSQL
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Compile a função PostgreSQL. Compile a função no 
PostgreSQL. Se os novos 
campos do tipo de dados 
corresponderem aos argumentos 
da função ou do procedimento de 
origem, a função será compilada 
com êxito.

Conhecimento de PostgreSQL 
PL/pgSQL

Execute a função PostgreSQL. Execute a função PostgreSQL. Conhecimento de PostgreSQL 
PL/pgSQL

Solução de problemas

Problema Solução

A função retorna o erro a seguir:

ERRO: erro de sintaxe próximo a “” <statement>

Certifique-se de que todas as instruções da função 
terminem com ponto e vírgula (;).

A função retorna o erro a seguir:

ERRO: “” não é uma variável conhecida <variable>

Certifique-se de que a variável usada no corpo da 
função esteja listada naDECLARE seção da função.

Recursos relacionados
• Trabalhando com o Amazon Aurora PostgreSQL (Guia do usuário do Amazon Aurora para Aurora)
• CREATE TYPE (documentação do PostgreSQL)

Informações adicionais
Exemplo de função PostgreSQL que inclui um argumento TYPE

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_proc_new
( 
    IN p_rec type_test_proc_args
)  
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN 

    /* 
    ************** 
    The body would contain code to process the input values. 
    For our testing, we will display couple of values. 
    *************** 
    */ 
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_acct_id: ', p_rec.p_acct_id); 
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_ord_id: ', p_rec.p_ord_id); 
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_ord_date: ', p_rec.p_ord_date); 
    
END;
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Migrar instâncias de banco de 

dados do Amazon RDS for Oracle

$BODY$
LANGUAGE plpgsql  
COST 100;

Migrar instâncias de banco de dados do Amazon 
RDS for Oracle para outras contas que usam o 
AMS

Criado por Pinesh Singal (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
relacionais

Alvo: Amazon RDS for Oracle em 
AWS Managed Services

Tipo R: Rehospedar Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: bancos de dados; 
migração; armazenamento e 
backup

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
AWS Managed Services

Resumo
Esse padrão mostra como migrar um Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle 
banco de dados Oracle de uma conta da AWS para outra. O padrão se aplica a cenários em que a conta 
da AWS de origem não usa o AWS Managed Services (AMS), mas a conta de destino usa o AMS. Você 
pode concluir a migração usando uma solicitação de alteração (RFC) no AMS em vez de usar o AWS 
Management Console para realizar operações de banco de dados. Essa abordagem fornece um tempo 
de inatividade mínimo para um banco de dados de origem Oracle de vários terabytes com um alto número 
de transações. Por exemplo, o tempo de inatividade de um banco de dados de 400 a 900 GB pode durar 
aproximadamente duas ou três horas. O tempo de migração do banco de dados do Amazon RDS é 
diretamente proporcional ao tamanho da instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle.

Importante: Esse padrão exige que você tire um instantâneo do banco de dados Amazon RDS for Oracle 
em uma conta de origem, copie o snapshot para uma conta de destino que esteja usando o AMS e, em 
seguida, crie uma nova instância de banco de dados a partir desse snapshot aumentando as RFCs.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS para a conta de origem
• Uma conta ativa da AWS que usa o AMS para a conta de destino
• Amazon RDS para instância de banco de dados Oracle, em execução

Limitações

• As mesmas propriedades ou configurações das instâncias de banco de dados na conta de origem são 
copiadas para uma nova instância de banco de dados de destino no AMS.
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• O método RFC usado nessa abordagem de migração tem recursos limitados para dar suporte ao 
Amazon RDS for Oracle. Você pode acessar todos os recursos do Amazon RDS for Oracle usando um 
CloudFormation modelo da AWS para realizar a migração do banco de dados.

• Você pode enfrentar uma interrupção do aplicativo por várias horas porque a migração deve ser 
concluída durante o tempo de inatividade programado. Durante o tempo de inatividade, você interrompe 
a instância de banco de dados na conta de origem e, em seguida, ativa para uma nova instância de 
banco de dados na conta de destino.

• Essa abordagem de migração não se aplica à migração de uma instância de banco de dados de uma 
região da AWS para outra região dentro da mesma conta da AWS.

Versões do produto

• Oracle Database Standard Edition 2 (SE2) 12.1.0.2.v2 e posterior no Amazon RDS for Oracle
• O Amazon RDS for Oracle 11g não é mais suportado (para obter mais informações, consulte Amazon 

RDS for Oracle na documentação do Amazon RDS).

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Instância do Oracle Database SE2 12.1.0.2.v2 no Amazon RDS for Oracle
• Grupo de sub-rede do Amazon RDS
• Grupo de opções do Amazon RDS (se necessário)
• Grupo de parâmetros do Amazon RDS (se necessário)
• Grupo de segurança da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS Key Management Service (AWS KMS) com chaves gerenciadas pela AWS ou chaves gerenciadas 

pela AWS
• Função do AWS Identity and Access Management (IAM) (se necessário)

Pilha de tecnologia alvo

• Instância do Oracle Database SE2 12.1.0.2.v2 no Amazon RDS for Oracle
• Grupo de sub-rede do Amazon RDS
• Grupo de opções do Amazon RDS (se necessário)
• Grupo de parâmetros do Amazon RDS (se necessário)
• Grupo de segurança da Amazon VPC
• AWS Managed Services (AMS)
• AWS KMS com chaves gerenciadas pela AWS e chaves gerenciadas pelo cliente
• Função do IAM (se necessário)

Arquitetura de migração de origem e destino

O diagrama a seguir mostra a migração de uma instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle em 
uma conta da AWS para uma instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle em outra conta da 
AWS que usa AMS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Faça um snapshot do banco de dados do Amazon RDS for Oracle na conta de origem.

586

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

2. Copie o instantâneo para o AMS na conta de destino.
3. Crie uma nova instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle usando o snapshot na conta de 

destino.

Automação e escala

Você pode automatizar e escalar a migração usando CloudFormation modelos e criando RFCs no 
AMS. CloudFormation permite que você use todos os recursos do Amazon RDS for Oracle, incluindo a 
capacidade de configurar e restaurar a instância de banco de dados ao criar uma instância de banco de 
dados Amazon RDS for Oracle a partir de um snapshot.

Ferramentas
• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ajuda você a configurar, operar e 

escalonar um banco de dados relacional Oracle na Nuvem AWS.
• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 

ajudar a proteger seus dados.
• O AWS Managed Services (AMS) ajuda você a operar sua infraestrutura da AWS com mais eficiência e 

segurança.

Epopéias
Prepare-se para a transferência na conta-alvo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma chave do AWS KMS 
personalizada.

1. Crie uma RFC automatizada 
chamada Criar chave KMS
para criar uma chave KMS 
personalizada a partir de sua 
conta de destino.

2. Compartilhe sua chave KMS 
personalizada com a conta 
de origem. Observação: você 
não pode compartilhar o 
Amazon RDS para instâncias 
de banco de dados Oracle 
que usam a chave gerenciada 
padrão da AWS para o 
Amazon RDS (aws/rds). 
Em vez disso, compartilhe a 
instância de banco de dados 
criptografando novamente a 
instância de banco de dados a 
partir da sua chave KMS.

AWS, BRAÇOS

Crie um grupo de segurança. Crie um RFC automatizado 
chamado Criar grupo de 
segurança para criar um grupo 
de segurança para sua VPC a 
partir de sua conta de destino.

Especifique o seguinte:

AWS, BRAÇOS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Novo nome do grupo de 

segurança
• Regras de entrada e saída de 

TCP e UDP
• Etiquetas padrão

(Opcional) Revise seus recursos 
do Amazon RDS.

Os seguintes recursos são 
criados quando uma instância de 
banco de dados do Amazon RDS 
for Oracle é criada:

• Grupo de sub-rede do Amazon 
RDS (com base no ID da sub-
rede)

• Grupo de opções do Amazon 
RDS (com base no snapshot 
da instância de banco de 
dados de origem)

• Grupo de parâmetros do 
Amazon RDS (com base no 
snapshot da instância de 
banco de dados)

Se você quiser revisar os 
recursos do Amazon RDS que 
foram criados quando você criou 
sua instância de banco de dados, 
você pode se conectar à sua 
instância de banco de dados 
Oracle e encontrar seu grupo 
de sub-rede, grupo de opções e 
grupo de parâmetros no console 
do Amazon RDS.

AWS

Corte a conta de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrupção do aplicativo. Interrompa o aplicativo e seus 
serviços dependentes. Você 
deve interromper todo o tráfego 
para o banco de dados na conta 
de origem.

Proprietário do aplicativo

Tire um snapshot manual do. Crie manualmente um DB 
snapshot da instância de banco 
de dados Amazon RDS for 
Oracle na conta de origem.

AWS

Interrupção da instância de 
banco de dados.

Interrupção da instância de 
banco de dados do Amazon RDS 
for Oracle.

AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie o snapshot do. Copie o DB snapshot para a 
mesma conta de origem e use 
a chave KMS personalizada 
compartilhada da conta de 
destino para criptografar 
novamente o arquivo de DB 
snapshot copiado.

AWS

Compartilhe o instantâneo. Compartilhe o novo instantâneo
(copiado com a chave KMS 
personalizada) com a conta de 
destino.

AWS

Corte a conta alvo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie o snapshot do. Crie um RFC automatizado 
chamado Copy RDS snapshot
para copiar o DB snapshot para 
a mesma conta de destino e 
usar a chave KMS gerenciada 
pela AWS padrão criada para 
recriptografia.

Isso é necessário para tornar a 
conta de destino a proprietária 
do novo snapshot e permitir 
que a instância de banco de 
dados Amazon RDS for Oracle 
criada a partir do snapshot seja 
associada ao grupo de opções, 
se necessário.

AWS, BRAÇOS

Crie uma instância de banco de 
dados do snapshot do.

Crie um RFC automatizado 
chamado Create DB from 
snapshot para criar uma 
instância de banco de dados 
Amazon RDS for Oracle a partir 
do snapshot.

Especifique o seguinte:

• Novo ID do snapshot criado na 
etapa anterior

• ID da VPC
• ID da sub-rede
• ID da instância do RDS
• Etiquetas padrão

AWS, BRAÇOS

Anexe a instância ao grupo de 
segurança e faça atualizações de 
configuração.

1. Crie um RFC manual 
chamado Update Other para 
conectar a instância de banco 

AWS, BRAÇOS
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de dados Amazon RDS 
for Oracle que você criou 
anteriormente com o grupo 
de segurança VPC que você 
criou anteriormente.

2. Faça quaisquer alterações 
adicionais na configuração da 
instância de banco de dados 
do Amazon RDS for Oracle.

Teste a instância de banco de 
dados.

Teste a nova conectividade 
de endpoint da instância de 
banco de dados Amazon RDS 
for Oracle fazendo login em 
qualquer instância ou servidor 
de aplicativos hospedado no 
mesmo grupo de segurança e 
usando telnet para se conectar 
à porta 1521. Para obter mais 
informações, consulte Conexão 
com uma instância de banco de 
dados do Amazon RDS.

Nota: Se as credenciais de login 
do usuário principal estiverem 
disponíveis, você poderá testar 
a instância de banco de dados 
Amazon RDS for Oracle fazendo 
login em qualquer cliente SQL 
(como o Oracle SQL Developer).

AWS, DBA

Recursos relacionados
• AWS Managed Services (documentação da AWS)
• Como as RFCs funcionam (documentação do AWS Managed Services)
• Compartilhamento de instantâneos criptografados (Guia do usuário do Amazon RDS)
• Como posso compartilhar um snapshot de banco de dados criptografado do Amazon RDS com outra 

conta? (Centro de conhecimento da AWS)
• O que é o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)? (Guia do usuário do Amazon RDS)
• Amazon RDS for Oracle (Guia do usuário do Amazon RDS)
• Usando os consoles AMS (documentação do AWS Managed Services)

Informações adicionais
Reverter a migração

Se desejar reverter a migração, conclua as etapas a seguir:

1. Crie um RFC manual (Update Other) da conta de destino para excluir a pilha de banco de dados criada 
na conta de destino.
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2. Atualize a configuração do aplicativo para apontar para a instância de banco de dados Amazon RDS for 
Oracle na conta de origem.

3. Inicie a instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle na conta de origem.

Migrar variáveis de vinculação Oracle OUT para um 
banco de dados PostgreSQL

Criado por Bikash Chandra Rout (AWS) e Vinay Paladi (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Banco de dados 
relacional

Destino:  RDS/Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; Amazon RDS; AWS SCT

Resumo
Esse padrão mostra como migrar variáveis deOUT vinculação do Oracle Database para um dos seguintes 
serviços de banco de dados da AWS compatíveis com PostgreSQL:

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

O PostgreSQL não é compatível com variáveisOUT de ligação. Para obter a mesma funcionalidade em 
suas instruções do Python, você pode criar uma função PL/pgSQL personalizada que, em vez disso, usa 
as variáveis de SETpacoteGET e. Para aplicar essas variáveis, o exemplo de script de função de wrapper 
fornecido nesse padrão usa um pacote de extensão da AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

Observações: Se aEXECUTE IMMEDIATE instrução Oracle for umaSELECT instrução que pode retornar 
uma linha no máximo, é uma prática recomendada fazer o seguinte:

• Coloque variáveisOUT de vinculação (define) naINTO cláusula
• Coloque variáveisIN de vinculação naUSING cláusula

Para obter mais informações, consulte a instrução EXECUTE IMMEDIATE na documentação da Oracle.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Um banco de dados de origem do Oracle Database 10g (ou mais recente) em um data center local
• Uma instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL ou uma instância de banco de dados 

compatível com Aurora PostgreSQL
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados local do Oracle Database 10g (ou mais recente) 

Pilha de tecnologias de destino

• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL ou uma instância de banco de dados 
compatível com Aurora compatível com PostgreSQL

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para migrar variáveis deOUT vinculação do 
Oracle Database para um banco de dados AWS compatível com PostgreSQL:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O AWS SCT converte o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do código 
personalizado em um formato compatível com o banco de dados AWS de destino compatível com 
PostgreSQL.

2. Qualquer objeto de banco de dados que não possa ser convertido automaticamente é sinalizado pela 
função PL/pgSQL. Os objetos sinalizados são então convertidos manualmente para concluir a migração.

Ferramentas
• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 

totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na nuvem AWS.

• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) oferece suporte a migrações heterogêneas de bancos 
de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para o PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Epopeias
Migre variáveis de vinculação do Oracle OUT usando uma função PL/pgSQL 
personalizada e o AWS SCT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao seu banco de 
dados AWS compatível com 
PostgreSQL.

Depois que você criou a sua 
instância de banco de dados, 
você pode usar qualquer 
aplicativo cliente padrão SQL 

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para se conectar a um banco 
de dados em seu cluster de 
banco de dados. Por exemplo, 
você pode usar o pgAdmin para 
se conectar à sua instância de 
banco de dados.

Para obter mais informações, 
consulte um dos seguintes:

• Conectando-se a uma 
instância de banco de dados 
Amazon RDS no Guia do 
usuário do Amazon RDS

• Conectando-se a um cluster 
de banco de dados Amazon 
Aurora no Guia do usuário do 
Amazon Aurora

Adicione o exemplo de script de 
função de wrapper desse padrão 
ao esquema principal do banco 
de dados de destino.

Copie o exemplo de script da 
função wrapper PL/pgSQL da 
seção Informações adicionais
desse padrão. Em seguida, 
adicione a função ao esquema 
principal do banco de dados de 
destino.

Para obter mais informações, 
consulte CREATE FUNCTION na 
documentação do PostgreSQL.

Engenheiro de migração

(Opcional) Atualize o caminho de 
pesquisa no esquema principal 
do banco de dados de destino 
para que inclua o esquema 
Test_PG.

Para melhorar o desempenho, 
você pode atualizar a variável
search_path do PostgreSQL 
para que ela inclua o nome do 
esquema Test_PG. Se você 
incluir o nome do esquema 
no caminho de pesquisa, não 
precisará especificar o nome 
sempre que chamar a função PL/
pgSQL.

Para obter mais informações, 
consulte a seção 5.9.3 O 
caminho de pesquisa do 
esquema na documentação do 
PostgreSQL.

Engenheiro de migração

Recursos relacionados
• Schema Conversion Tool da AWS
• Variáveis de ligação OUT (documentação da Oracle)
• Melhore o desempenho da consulta SQL usando variáveis de ligação (Oracle Blog)
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Informações adicionais
Exemplo de função PL/pgSQL

/* Oracle */

CREATE or replace PROCEDURE test_pg.calc_stats_new1 ( 
                                              a NUMBER, 
                                              b NUMBER, 
                                              result out NUMBER 
                                            )                                               
                                      
IS
BEGIN
result:=a+b;
END;
/
/* Testing */
set serveroutput on  
DECLARE 
  a NUMBER := 4; 
  b NUMBER := 7; 
  plsql_block VARCHAR2(100); 
  output number;
BEGIN 
  plsql_block := 'BEGIN test_pg.calc_stats_new1(:a, :b,:output); END;'; 
  EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING a, b,out output;  -- calc_stats(a, a, b, a) 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('output:'||output);
END;

output:11

PL/SQL procedure successfully completed.

--Postgres--

/* Example : 1 */
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.calc_stats_new1( 
                                                    w integer, 
                                                    x integer 
                                                  )
RETURNS integer
AS  
$BODY$
begin 
      return w + x ;
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION aws_oracle_ext.set_package_variable( 
                                                                package_name name, 
                                                                variable_name name, 
                                                                variable_value anyelement 
                                                              ) 
    RETURNS void 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
begin 
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    perform set_config 
      ( format( '%s.%s',package_name, variable_name ) 
      , variable_value::text 
      , false ); 
  end;
$BODY$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION aws_oracle_ext.get_package_variable_record( 
                                                                      package_name name, 
                                                                      record_name name 
                                                                    )
RETURNS text
LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
begin 
    execute 'select ' || package_name || '$Init()'; 

    return aws_oracle_ext.get_package_variable 
        (  
         package_name := package_name 
        , variable_name := record_name || '$REC' );
end;
$BODY$;

--init()--
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.init()
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN
if aws_oracle_ext.is_package_initialized('test_pg' ) then 
      return; 
    end if; 
    perform aws_oracle_ext.set_package_initialized 
      ('test_pg' );
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_output', NULL::INTEGER);
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_status', NULL::text);
END;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;

/* callable for 1st Example */

DO $$  
declare
v_sql text;
v_output_loc int;  
a integer :=1;
b integer :=2;
BEGIN  
perform  test_pg.init();
--raise notice 'v_sql %',v_sql;
execute 'do $a$ declare v_output_l int; begin select * from test_pg.calc_stats_new1('||
a||','||b||') into v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ; end; 
 $a$'  ;  
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;  
END ;  
$$

/*In above Postgres example we have set the value of v_output using v_output_l in the 
 dynamic anonymous block to mimic the  
  behaviour of oracle out-bind variable .*/
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--Postgres Example : 2 --
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.calc_stats_new2( 
 w integer, 
 x integer,
inout status text, 
 out result integer)
AS
$BODY$
DECLARE
begin
result :=  w + x ;
status := 'ok';
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;

/* callable for 2nd Example */
DO $$  
declare
v_sql text;
v_output_loc int;  
v_staus text:= 'no';
a integer :=1;
b integer :=2;
BEGIN  
perform  test_pg.init();
execute 'do $a$ declare v_output_l int; v_status_l text; begin select * from 
 test_pg.calc_stats_new2('||a||','||b||','''||v_staus||''') into v_status_l,v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ;  
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_status'', v_status_l) ;  
end; $a$'  ;  
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
v_staus := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_status');
raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;  
raise notice 'v_staus %',v_staus;  
END ;  
$$

Migre o SAP HANA para a AWS usando o SAP 
HSR com o mesmo nome de host

Criado por Pradeep Puliyampatta (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Banco de dados SAP 
HANA no local

Destino:  Banco de dados SAP 
HANA na AWS

Tipo R: Rehospedar Carga horária: SAP Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Client VPN 
da AWS; AWS Direct Connect; 
Amazon EBS
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Resumo
As migrações do SAP HANA para a Amazon Web Services (AWS) podem ser realizadas usando várias 
opções, incluindo backup e restauração, exportação e importação e replicação do sistema SAP HANA 
(HSR). A seleção de uma opção específica depende da conectividade de rede entre os bancos de dados 
SAP HANA de origem e de destino, do tamanho do banco de dados de origem, das considerações sobre o 
tempo de inatividade e de outros fatores. 

A opção SAP HSR para migrar cargas de trabalho do SAP HANA para a AWS funciona bem quando 
há uma rede estável entre os sistemas de origem e de destino e todo o banco de dados (snapshot de 
replicação do SAP HANA DB) pode ser completamente replicado em 1 dia, conforme estipulado pela SAP 
para requisitos de taxa de transferência de rede para o SAP HSR. Os requisitos de tempo de inatividade 
com essa abordagem se limitam a realizar a aquisição do ambiente de destino da AWS, do backup do 
banco de dados do SAP HANA e das tarefas de pós-migração.

O SAP HSR suporta o uso de diferentes nomes de host (nomes de host mapeados para diferentes 
endereços IP) para replicar o tráfego entre os sistemas primário, de origem e secundário ou 
de destino. Você pode fazer isso definindo esses conjuntos específicos de nomes de host 
na[system_replication_hostname_resolution] seção emglobal.ini. Nesta seção, todos os 
hosts dos sites primário e secundário devem ser definidos em cada host. Para obter etapas detalhadas de 
configuração, consulte a documentação do SAP.

Uma das principais conclusões dessa configuração é que os nomes de host no sistema primário devem 
ser diferentes dos nomes de host no sistema secundário. Caso contrário, os seguintes erros podem ser 
observados.

• "each site must have a unique set of logical hostnames"
• "remoteHost does not match with any host of the source site. All hosts of 
source and target site must be able to resolve all hostnames of both sites 
correctly"

No entanto, o número de etapas pós-migração pode ser reduzido usando o mesmo nome de host do 
banco de dados SAP HANA no ambiente de destino da AWS. 

Esse padrão fornece uma solução alternativa para usar o mesmo nome de host em ambientes de origem 
e de destino ao usar a opção SAP HSR. Com esse padrão, você pode usar a opção de renomeação do 
nome de host do SAP HANA. Você atribui um nome de host temporário ao banco de dados SAP HANA de 
destino para facilitar a exclusividade do nome de host para o SAP HSR. Depois que a migração concluir a 
etapa de aquisição no ambiente SAP HANA de destino, você poderá reverter o nome do host do sistema 
de destino para o nome do host do sistema de origem.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma Virtual Private Cloud (VPC) com um endpoint da Virtual Private Network (VPN) ou um roteador.
• AWS Client VPN ou AWS Direct Connect configurado para transferir arquivos da origem para o destino.
• Bancos de dados SAP HANA no ambiente de origem e de destino. O nível de patch de destino do SAP 

HANA DB deve ser igual ou superior ao nível de patch de origem do SAP HANA DB, dentro da mesma 
edição da plataforma SAP HANA. Por exemplo, a replicação não pode ser configurada entre os sistemas 
HANA 1.0 e HANA 2.0. Para obter mais informações, consulte a pergunta 15 na SAP Note: 1999880 — 
PERGUNTAS FREQUENTES: Replicação do sistema SAP HANA.

• Servidores de aplicativos SAP no ambiente de destino.
• Volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) no ambiente de destino.
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Limitações

A lista de documentos da SAP a seguir aborda problemas conhecidos relacionados a essa solução 
alternativa, incluindo restrições relacionadas à classificação dinâmica por níveis e migrações de scale-out 
do SAP HANA:

• 2956397 — Falha na renomeação do sistema de banco de dados SAP HANA
• 2222694 - Ao tentar renomear o sistema HANA, aparece o seguinte erro “Os arquivos de origem não 

pertencem ao usuário sidadm original (uid = xxxx)”
• 2607227 — hdblcm: register_rename_system: Falha ao renomear a instância do SAP HANA
• 2630562 — A renomeação do nome do host HANA falhou e o HANA não inicializa
• 2935639 — sr_register não está usando o nome do host especificado em 

system_replication_hostname_resolution na seção global.ini
• 2710211 — Erro: sistema de origem e sistema de destino têm nomes de host lógicos sobrepostos
• 2693441 — Falha ao renomear um sistema SAP HANA devido a um erro
• 2519672 - O HANA Primário e o Secundário têm dados e chaves SSFS de sistema diferentes ou não 

podem ser verificados
• 2457129 — A renomeação do host do sistema SAP HANA não é permitida quando a classificação 

dinâmica por níveis faz parte do cenário
• 2473002 — Usando a replicação do sistema HANA para migrar o sistema scale-out (não há restrições 

fornecidas pela SAP ao usar essa abordagem de renomeação de nome de host para sistemas SAP 
HANA de scale-out). No entanto, o procedimento deve ser repetido em cada hospedeiro individual. 
Outras limitações da migração de scale-out também se aplicam a essa abordagem.)

Versões do produto

• Essa solução se aplica às edições 1.0 e 2.0 da plataforma SAP HANA DB.

Arquitetura
Configuração da fonte

Um banco de dados SAP HANA é instalado no ambiente de origem. Todas as conexões do servidor 
de aplicativos e interfaces de banco de dados SAP usam o mesmo nome de host para conexões de 
clientes. O diagrama a seguir mostra o exemplo do nome do host de origemhdbhost e seu endereço IP 
correspondente.

Configuração do alvo

O ambiente de destino da Nuvem AWS usa o mesmo nome de host para executar um banco de dados 
SAP HANA. O ambiente de destino na AWS inclui o seguinte:

• Banco de dados SAP HANA
• Servidores de aplicativos SAP
• Volumes do EBS

Configuração intermediária

No diagrama a seguir, o nome do host no ambiente de destino da AWS é temporariamente 
renomeadotemp-host para que os nomes de host na origem e no destino sejam exclusivos. Depois que 
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a migração completa a etapa de aquisição no ambiente de destino, o nome do host virtual do sistema de 
destino é renomeado usando o nome original,hdbhost.

A configuração intermediária inclui uma das seguintes opções:

• AWS Client VPN com um endpoint do Client VPN
• AWS Direct Connect conectando-se a um roteador

Os servidores de aplicativos SAP no ambiente de destino da AWS podem ser instalados antes da 
configuração da replicação ou após a aquisição. No entanto, instalar os servidores de aplicativos antes 
da configuração da replicação pode ajudar na redução do tempo de inatividade durante a instalação, na 
configuração da alta disponibilidade e nos backups.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS Client VPN — O AWS Client VPN é um serviço de VPN gerenciado no cliente que protege o 
acesso aos recursos da AWS e aos recursos na sua rede local.

• AWS Direct Connect — O AWS Direct Connect vincula sua rede interna a um local do AWS Direct 
Connect usando um cabo de fibra óptica Ethernet padrão. Com essa conexão, você pode criar interfaces 
virtuais diretamente para serviços públicos da AWS, ignorando provedores de serviços de Internet no 
seu caminho de rede.

• Amazon EBS — O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em 
bloco para usar com instâncias do EC2. Os volumes do EBS se comportam como dispositivos de bloco 
brutos e não formatados. É possível montar esses volumes como dispositivos em suas instâncias.

Outras ferramentas

• Servidores de aplicativos SAP — Os servidores de aplicativos SAP fornecem aos programadores uma 
maneira de expressar a lógica de negócios. O servidor de aplicativos SAP executa o processamento de 
dados com base na lógica de negócios. Os dados reais são armazenados em um banco de dados, que é 
um componente separado. 

• Cockpit do SAP HANA e SAP HANA Studio — Tanto o cockpit do SAP HANA quanto o SAP HANA 
Studio fornecem uma interface administrativa para o banco de dados do SAP HANA. No SAP HANA 
Studio, o console de administração do SAP HANA é a visualização do sistema que fornece conteúdo 
relevante para a administração do banco de dados SAP HANA. 

• Replicação do sistema SAP HANA — O SAP HANA System Replication (SAP HSR) é o procedimento 
padrão fornecido pela SAP para replicar bancos de dados SAP HANA. Os executáveis necessários para 
o SAP HSR fazem parte do próprio kernel do servidor SAP HANA.

Epopeias
Preparar os ambientes de origem e de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e configure os bancos de 
dados do SAP HANA.

Nos ambientes de origem e de 
destino, certifique-se de que 
o banco de dados SAP HANA 
esteja instalado e configurado de 

Administração SAP Basis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
acordo com as melhores práticas 
do SAP HANA on AWS. Para 
obter mais informações, consulte
SAP HANA on AWS.

Mapeie o endereço IP. No ambiente de destino, 
certifique-se de que o nome do 
host temporário esteja atribuído a 
um endereço IP interno. 

1. Atribua um endereço IPv4 
secundário à instância do 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) no 
AWS Management Console 
navegando até EC2, Instância,
Ações, Rede, Gerenciar 
endereço IP, Atribuir novo 
endereço IP. 

2. Para atribuir o mesmo 
endereço ao adaptador de 
rede (NIC) EC2, do sistema 
operacional, como usuário 
root, execute o comandoip 
addr add <IP>/32 dev 
eth0,<IP> substituindo-o pelo 
endereço IP da etapa 1.

Administração da AWS

Resolva os nomes de host de 
destino.

No banco de dados secundário 
do SAP HANA, confirme se os 
nomes de host (hdbhostetemp-
host) foram resolvidos para 
as redes de replicação do SAP 
HANA atualizando os nomes de 
host relevantes no/etc/hosts
arquivo.

Administração do Linux

Faça backup dos bancos de 
dados SAP HANA de origem e 
destino.

Use o SAP HANA Studio ou 
o cockpit do SAP HANA para 
realizar backups nos bancos de 
dados do SAP HANA.

Administração SAP Basis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Certificados PKI do sistema 
Exchange.

(Aplica-se somente ao SAP 
HANA 2.0 e versões posteriores) 
Troque certificados na 
infraestrutura de chave pública 
(PKI) do sistema armazenam 
seguros no armazenamento 
do sistema de arquivos (SSFS) 
entre os bancos de dados 
primário e secundário. Para obter 
mais informações, consulte a 
Nota SAP 2369981 — Etapas de 
configuração necessárias para 
autenticação com o SAP HANA 
System Replication.

Administração SAP Basis

Renomeie o banco de dados SAP HANA de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa as conexões do 
cliente-alvo.

No ambiente de destino, desligue 
os servidores de aplicativos SAP 
e outras conexões de clientes.

Administração SAP Basis

Renomeie o banco de dados 
SAP HANA de destino para o 
nome do host temporário.

1. Como usuário root, renomeie 
o nome do host do SAP HANA 
DB de destino para o nome 
do host temporário usando 
residenthdblcm. 

root $> cd /hana/shared/
<SID/hdblcm
root $> ./hdblcm

2. Escolha a opção9 | 
rename_system | Rename 
the SAP HANA Database 
System.

3. Forneça o novo nome: temp-
host.

4. Você pode validar outras 
opções conforme necessário. 
No entanto, certifique-se de 
não misturar a renomeação 
do host com uma alteração de 
SID (SAP Note 2598814 — 
hdblcm: falha na renomeação 
do SID).

A parada e o início do SAP 
HANA DB serão controlados 
porhdblcm. 

Administração SAP Basis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atribua redes de replicação. Noglobal.ini arquivo do 
sistema de origem, abaixo 
do[system_replication_hostname_resolution]
cabeçalho, forneça os detalhes 
da rede de replicação de origem 
e destino. Em seguida, copie as 
entradas para oglobal.ini
arquivo no sistema de destino.

Administração SAP Basis

Habilite a replicação no primário. Para ativar a replicação no SAP 
HANA DB de origem, execute o 
comando a seguir. 

hdbnsutil -sr_enable --
name=siteA

Administração SAP Basis

Registre o banco de dados SAP 
HANA de destino como um 
sistema secundário.

Para registrar o banco de dados 
SAP HANA de destino como um 
sistema secundário de origem 
para o SAP HSR, escolha a 
replicação assíncrona. 

(sid)adm $> HDB stop
(sid)adm $> hdbnsutil -
sr_register –name=siteB –
remotehost=hdbhost /
--remoteInstance=00 –
replicationMode=async –
operationMode=logreplay
(sid)adm $> HDB start

Como alternativa, você pode 
escolher a–online opção de se 
registrar. Nesse caso, você não 
precisa parar e iniciar o banco de 
dados SAP HANA.

Administração SAP Basis

Valide a sincronização. No banco de dados SAP HANA 
de origem, verifique se todos 
os registros estão aplicados no 
sistema de destino (porque é 
uma replicação assíncrona).

Para verificar a replicação, na 
origem, execute os seguintes 
comandos.

(sid)adm $> cdpy
(sidadm $> python 
 systemReplicationStatus.py

Administração SAP Basis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre o aplicativo SAP de 
origem e o banco de dados SAP 
HANA.

Durante a transição da migração, 
execute um desligamento do 
sistema de origem (o aplicativo 
SAP e o banco de dados SAP 
HANA).

Administração SAP Basis

Execute uma aquisição no alvo. Para realizar uma aquisição 
no alvo na AWS, execute 
o comandohdbnsutil -
sr_takeover.

Administração SAP Basis

No banco de dados SAP HANA 
de destino, desative a replicação.

Para limpar os metadados 
da replicação, interrompa 
a replicação no sistema 
de destino executando o 
comandohdbnsutil -
sr_disable. 

Observações: Isso está de 
acordo com a Nota SAP 2693441 
— Falha ao renomear um 
sistema SAP HANA devido a um 
erro.

Administração SAP Basis

Faça backup do banco de dados 
SAP HANA de destino.

Depois que a aquisição for 
bem-sucedida, recomendamos 
realizar um backup completo do 
SAP HANA DB.

Administração SAP Basis

Reverter para o nome do host original no sistema de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reverta o nome do host de 
destino do SAP HANA DB para o 
original.

1. Para reverter o nome do host 
de destino do SAP HANA DB 
para o nome do host virtual 
original, use residenthdblcm. 

root $> cd /hana/shared/
<SID>/hdblcm
root $> ./hdblcm

2. Escolha a opção9 | 
rename_system | Rename 
the SAP HANA Database 
System.

3. Forneça o novo 
nome:hdbhost.

Você pode validar outras opções 
conforme necessário. No 
entanto, certifique-se de não 
misturar a renomeação do host 

Administração SAP Basis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
com uma alteração de SID (SAP 
Note 2598814 — hdblcm: falha 
na renomeação do SID).

Ajuste hdbuserstore. Adapte oshdbuserstore
detalhes apontando para 
osschema/user detalhes da 
fonte. Para obter detalhes das 
etapas, consulte a documentação 
SAP. 

Para validar essa etapa, execute 
o comandoR3trans -d. O 
resultado deve refletir uma 
conexão bem-sucedida com o 
banco de dados SAP HANA.

Administração SAP Basis

Inicie as conexões do cliente. No ambiente de destino, inicie os 
servidores de aplicativos SAP e 
outras conexões de clientes.

Administração SAP Basis

Recursos relacionados
Referências SAP

As referências de documentação do SAP são atualizadas com frequência pela SAP. Para se manter 
atualizado, consulte a Nota SAP 2407186 — Guias e documentos técnicos sobre a alta disponibilidade do 
SAP HANA.

Notas adicionais do SAP

• 2550327 — Como renomear um sistema SAP HANA
• 1999880 — PERGUNTAS FREQUENTES: Replicação do sistema SAP HANA
• 2078425 — Nota de solução de problemas para a ferramenta de gerenciamento do ciclo de vida da 

plataforma SAP HANA hdblcm
• 2592227 — Alteração do sufixo FQDN em sistemas HANA
• 2048681 — Executando tarefas de administração do gerenciamento do ciclo de vida da plataforma SAP 

HANA em sistemas de vários hosts sem SSH ou credenciais raiz

Documentos SAP

• Rede necessária para a replicação do sistema SAP HANA
• Configuração de rede para replicação do sistema SAP HANA
• Resolução de nomes de host para replicação do sistema

Referências da AWS

• Migração do SAP HANA de outras plataformas para a AWS
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Informações adicionais
As alterações realizadas pelohdblcm como parte da atividade de renomeação do nome do host são 
consolidadas no seguinte registro detalhado.

Migre o SQL Server para a AWS usando grupos de 
disponibilidade distribuídos

Criado por Praveen Marthala (AWS)

Origem:  SQL Server no local Destino:  SQL Server no EC2 Tipo R: Rehospedar

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Microsoft

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Os grupos de disponibilidade Always On do Microsoft SQL Server fornecem uma solução de alta 
disponibilidade (HA) e recuperação de desastres (DR) para o SQL Server. Um grupo de disponibilidade 
consiste em uma réplica primária que aceita tráfego de leitura/gravação e até oito réplicas secundárias 
que aceitam tráfego de leitura. Um grupo de disponibilidade é configurado em um Cluster de Failover do 
Windows Server (WSFC) com dois ou mais nós.

Os grupos de disponibilidade distribuídos Always On do Microsoft SQL Server fornecem uma solução 
para configurar dois grupos de disponibilidade separados entre dois WFSCs independentes. Os grupos 
de disponibilidade que fazem parte do grupo de disponibilidade distribuída não precisam estar no mesmo 
data center. Um grupo de Disponibilidade pode estar no on-premises e o outro na Nuvem da Amazon Web 
Services (AWS) no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no domínio diferente. 

Esse padrão descreve as etapas para usar um grupo de disponibilidade distribuído para migrar bancos de 
dados locais do SQL Server que fazem parte de um grupo de disponibilidade existente para o SQL Server 
com grupos de disponibilidade configurados no Amazon EC2. Seguindo esse padrão, você pode migrar 
os bancos de dados para a nuvem da AWS com o mínimo de tempo de inatividade durante a transição. 
Os bancos de dados estão altamente disponíveis na AWS imediatamente após a transição. Você também 
pode usar esse padrão para alterar o sistema operacional subjacente do local para o AWS, mantendo a 
mesma versão do SQL Server.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS Direct Connect ou AWS Site-to-Site VPN
• A mesma versão do SQL Server instalada no local e nos dois nós da AWS
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Versões do produto

• SQL Server versão 2016 e posterior
• SQL Server Enterprise Edition

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados do Microsoft SQL Server com grupos de Disponibilidade Always On no on-premises

Pilha de tecnologias de destino

• Banco de dados Microsoft SQL Server com grupos de disponibilidade Always On no Amazon EC2 na 
nuvem AWS

Arquitetura de migração

Terminologia

• WSFC 1 — WSFC no local
• WSFC 2 — WSFC na nuvem da AWS
• AG 1 — Primeiro grupo de disponibilidade, que está no WSFC 1
• AG 2 — Segundo grupo de disponibilidade, que está no WSFC 2
• Réplica primária do SQL Server — Nó no AG 1 que é considerado o primário global para todas as 

gravações
• Forwarder do SQL Server — Nó no AG 2 que recebe dados de forma assíncrona da réplica primária do 

SQL Server
• Réplica secundária do SQL Server — nós no AG 1 ou AG 2 que recebem dados de forma síncrona da 

réplica primária ou do encaminhador

Ferramentas
• AWS Direct Connect — O AWS Direct Connect vincula sua rede interna a um local do AWS Direct 

Connect do usando um cabo de fibra óptica Ethernet padrão. Com essa conexão, você pode criar
interfaces virtuais diretamente para os serviços públicos da AWS, ignorando os provedores de serviços 
de Internet em seu caminho de rede.

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 
computação escalável na Nuvem AWS. É possível usar o Amazon EC2 para executar quantos 
servidores virtuais forem necessários e escalonamento.

• AWS Site-to-Site VPN — O AWS Site-to-Site VPN oferece suporte à criação de uma rede site-to-site 
virtual privada (VPN). Você pode configurar a VPN para transmitir tráfego entre as instâncias que você 
executa na AWS e sua própria rede remota.

• Microsoft SQL Server Management Studio — O Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) é um 
ambiente integrado para gerenciar a infraestrutura do SQL Server. Ele fornece uma interface de usuário 
e um grupo de ferramentas com editores de script avançados que interagem com o SQL Server.
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Epopeias
Configure um segundo grupo de disponibilidade na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um WSFC na AWS. Crie o WSFC 2 em instâncias 
do Amazon EC2 com dois nós 
para HA. Você usará esse cluster 
de failover para criar o segundo 
grupo de disponibilidade (AG 2) 
na AWS.

Administrador de sistemas, 
SysOps administrador

Crie o segundo grupo de 
disponibilidade no WSFC 2.

Usando o SSMS, crie o AG 2 em 
dois nós no WSFC 2. O primeiro 
nó no WSFC 2 atuará como 
encaminhador. O segundo nó no 
WSFC 2 atuará como a réplica 
secundária do AG 2.

Neste estágio, nenhum banco 
de dados está disponível no AG 
2. Esse é o ponto de partida 
para configurar o grupo de 
disponibilidade distribuída.

DBA, Desenvolvedor

Crie bancos de dados sem opção 
de recuperação no AG 2.

Faça backup dos bancos 
de dados no grupo de 
disponibilidade local (AG 1). 

Restaure os bancos de dados 
no encaminhador e na réplica 
secundária do AG 2 sem opção 
de recuperação. Ao restaurar os 
bancos de dados, especifique 
um local com espaço em disco 
suficiente para os arquivos de 
dados do banco de dados e os 
arquivos de log.

Nesse estágio, os bancos de 
dados estão no estado de 
restauração. Eles não fazem 
parte do AG 2 ou do grupo de 
disponibilidade distribuída e não 
estão sincronizando.

DBA, Desenvolvedor

Configurar o grupo de disponibilidade distribuído

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o grupo de disponibilidade 
distribuída no AG 1.

Para criar o grupo de 
disponibilidade distribuída no 
AG 1, use aDISTRIBUTED

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
opçãoCREATE AVAILABILITY 
GROUP com a.

1. Use 
endereçosLISTENER_URL de 
endpoint para AG 1 e AG 2.

2. ParaAVAILABILITY-MODE, 
useASYNCHRONOUS_COMMIT
para evitar a latência da rede, 
se houver. Isso não afetará 
o desempenho do banco de 
dados.

3. Para FAILOVER_MODE, use
MANUAL. É o único modo de 
disponibilidade que funciona 
com grupos de disponibilidade 
distribuídos.

4. Para restaurar os bancos 
de dados manualmente no 
AG 2 e ter mais controle 
sobre bancos de dados 
maiores, useMANUAL
forSEEDING_MODE.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o grupo de disponibilidade 
distribuída no AG 2.

Para criar o grupo de 
disponibilidade distribuída no AG 
2, useALTER AVAILABILITY 
GROUP com aDISTRIBUTED
opção.

1. Use 
endereçosLISTENER_URL de 
endpoint para AG 1 e AG 2.

2. ParaAVAILABILITY-MODE, 
useASYNCHRONOUS_COMMIT
para evitar a latência da rede, 
se houver. Isso não afetará 
o desempenho do banco de 
dados.

3. Para FAILOVER_MODE, use
MANUAL. É o único modo de 
disponibilidade que funciona 
com grupos de disponibilidade 
distribuídos.

4. Para restaurar os bancos 
de dados manualmente no 
AG 2 e ter mais controle 
sobre bancos de dados 
maiores, useMANUAL
forSEEDING_MODE.

O grupo de disponibilidade 
distribuída é criado entre o AG 1 
e o AG 2.

Os bancos de dados no AG 2 
ainda não estão configurados 
para participar do fluxo de dados 
do AG 1 para o AG 2.

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione bancos de dados 
ao encaminhador e à réplica 
secundária no AG 2.

Adicione os bancos de dados ao 
grupo de disponibilidadeALTER 
DATABASE distribuída usando 
aSET HADRAVAILABILITY 
GROUP opção no encaminhador e 
na réplica secundária no AG 2. 

Isso inicia o fluxo de dados 
assíncrono entre bancos de 
dados no AG 1 e no AG 2. 

O primário global grava, envia 
dados de forma síncrona para 
a réplica secundária no AG 1 e 
envia dados de forma assíncrona 
para o encaminhador no AG 2. 
O encaminhador no AG 2 envia 
dados de forma síncrona para a 
réplica secundária no AG 2.

DBA, Desenvolvedor

Monitore o fluxo de dados assíncrono entre o AG 1 e o AG 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use DMVs e registros do SQL 
Server.

Monitore o status do fluxo 
de dados entre dois grupos 
de disponibilidade usando 
visualizações de gerenciamento 
dinâmico (DMVs) e registros do 
SQL Server. 

Os DMVs que são de 
interesse para monitoramento 
incluemsys.dm_hadr_availability_replica_statessys.dm_hadr_automatic_seeding
e.

Para saber o status da 
sincronização do encaminhador, 
monitore o estado sincronizado
no log do SQL Server no 
encaminhador.

DBA, Desenvolvedor

Execute atividades de transição para a migração final

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa todo o tráfego para a 
réplica primária.

Interrompa o tráfego de entrada 
para a réplica primária no AG 
1 para que nenhuma atividade 
de gravação ocorra nos bancos 
de dados e os bancos de dados 
estejam prontos para a migração.

Proprietário do aplicativo, 
Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere o modo de disponibilidade 
do grupo de disponibilidade 
distribuída no AG 1.

Na réplica primária, defina 
o modo de disponibilidade 
do grupo de disponibilidade 
distribuído como síncrono. 

Depois de alterar o modo de 
disponibilidade para síncrono, 
os dados são enviados de forma 
síncrona da réplica primária no 
AG 1 para o encaminhador no 
AG 2.

DBA, Desenvolvedor

Verifique os LSNs nos dois 
grupos de disponibilidade.

Verifique os últimos números 
de sequência de log (LSNs) em 
AG 1 e AG 2. Como nenhuma 
gravação está acontecendo 
na réplica primária no AG 1, 
os dados são sincronizados e 
os últimos LSNs de ambos os 
grupos de disponibilidade devem 
coincidir.

DBA, Desenvolvedor

Atualize o AG 1 para a função 
secundária.

Quando você atualiza o AG 1 
para a função secundária, o 
AG 1 perde a função de réplica 
primária e não aceita gravações, 
e o fluxo de dados entre dois 
grupos de disponibilidade é 
interrompido.

DBA, Desenvolvedor

Failover para o segundo grupo de disponibilidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o failover manualmente 
para o AG 2.

No encaminhador no AG 2, 
altere o grupo de disponibilidade 
distribuída para permitir a perda 
de dados. Como você já verificou 
e confirmou que os últimos LSNs 
do AG 1 e do AG 2 coincidem, 
a perda de dados não é uma 
preocupação.

Quando você permite a perda de 
dados no encaminhador no AG 
2, as funções do AG 1 e do AG 2 
mudam:

• O AG 2 se torna o grupo de 
disponibilidade com a réplica 
primária e a réplica secundária.

• O AG 1 se torna o grupo 
de disponibilidade com o 

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
encaminhador e a réplica 
secundária.

Altere o modo de disponibilidade 
do grupo de disponibilidade 
distribuída no AG 2.

Na réplica primária do AG 2, 
altere o modo de disponibilidade 
para assíncrono.

Isso altera o movimento de 
dados de AG 2 para AG 1, de 
síncrono para assíncrono. Essa 
etapa é necessária para evitar a 
latência da rede entre o AG 2 e o 
AG 1, se houver, e não afetará o 
desempenho do banco de dados.

DBA, Desenvolvedor

Comece a enviar tráfego para a 
nova réplica primária.

Atualize a string de conexão 
para usar o endpoint de URL 
do ouvinte no AG 2 para enviar 
tráfego para os bancos de dados.

O AG 2 agora aceita gravações 
e envia dados para o 
encaminhador no AG 1, além de 
enviar dados para sua própria 
réplica secundária no AG 2. Os 
dados são movidos de forma 
assíncrona do AG 2 para o AG 1.

Proprietário do aplicativo, 
Desenvolvedor

Realizar atividades de pós-transição

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Elimine o grupo de 
disponibilidade distribuída no AG 
2.

Monitore a migração pelo 
período de tempo planejado. 
Em seguida, elimine o grupo 
de disponibilidade distribuída 
no AG 2 para remover a 
configuração do grupo de 
disponibilidade distribuída entre 
o AG 2 e o AG 1. Isso remove 
a configuração do grupo de 
disponibilidade distribuído e o 
fluxo de dados do AG 2 para o 
AG 1 é interrompido. 

Neste momento, o AG 2 está 
altamente disponível na AWS, 
com uma réplica primária que 
faz gravações e uma réplica 
secundária no mesmo grupo de 
disponibilidade.

DBA, Desenvolvedor

612



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desative os servidores no on-
premises.

Desative os servidores locais no 
WSFC 1 que fazem parte do AG 
1.

Administrador de sistemas, 
SysOps administrador

Recursos relacionados
• Grupos de disponibilidade distribuídos
• Documentos do SQL: Grupos de disponibilidade distribuídos
• Documentos do SQL: Grupos de disponibilidade sempre ativos: uma solução de alta disponibilidade e 

recuperação de desastres

Migre do Oracle para um banco de dados 
PostgreSQL usando um banco de dados stand-by

Criado por Dhairya Jindani (AWS) e Sindhusha Paturu (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Bancos de dados; 
migração; armazenamento e 
backup

Resumo
Esse padrão mostra como migrar um banco de dados Oracle para um banco de dados PostgreSQL 
usando um banco de dados Oracle em espera e o Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate. O 
banco de dados Oracle de origem pode ser local ou baseado na nuvem da AWS e pode ser migrado para 
qualquer um dos seguintes serviços de banco de dados da AWS compatíveis com PostgreSQL:

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

É uma prática recomendada usar essa configuração quando não é desejável adicionar processos a um 
servidor de produção durante uma migração. Por exemplo, usar um banco de dados em espera pode ser 
útil ao migrar um banco de dados transacional ocupado.

Usando o modo Oracle Active Data Guard (ADG), você pode configurar o processo Oracle GoldenGate 
Extract para se conectar a um banco de dados em espera. Em seguida, o processo de extração usa 
registros de produção que são transferidos do banco de dados Oracle de origem para o banco de dados 
stand-by como fonte de dados. Para obter os dados e metadados necessários para a migração, o Oracle 
GoldenGate se conecta ao banco de dados stand-by em vez do banco de dados de origem. Não é 
necessário acesso ao servidor de produção durante a migração.
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-sql-server/distributed-groups.html
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/distributed-availability-groups?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/always-on-availability-groups-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/always-on-availability-groups-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/configuring-classic-capture-oracle-active-data-guard-only-mode.html
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GGCON-GUID-6419F3A9-71EC-4D14-9C41-3BAA1E3CA19C
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GGCON-GUID-6419F3A9-71EC-4D14-9C41-3BAA1E3CA19C
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Pré-requisitos e limitações

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma GoldenGate licença Oracle
• Um banco de dados de origem do Oracle Database 10g (ou mais recente) em um datacenter local ou 

hospedado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Um banco de dados em espera do Oracle Active Data Guard
• Driver Java Database Connectivity (JDBC) para se conectar ao banco de dados PostgreSQL
• Esquema e tabelas criados com a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) no banco de dados 

PostgreSQL de destino

Limitações

• GoldenGate O Oracle é usado somente para replicar dados de tabelas existentes (carregamento inicial) 
e alterações contínuas (captura de dados de alteração ou CDC)

Versões do produto

• Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 ou versões mais recentes
• Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 para PostgreSQL ou versões mais recentes

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle Database 10g (ou mais recente) no local ou baseado na nuvem da AWS

Pilha de tecnologias de destino

• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL ou uma instância de banco de dados 
Aurora PostgreSQL

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para migrar um banco de dados Oracle para 
um banco de dados AWS compatível com PostgreSQL usando um banco de dados stand-by e o Oracle 
GoldenGate:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O processo de GoldenGate extração do Oracle é executado no banco de dados de origem para extrair 
dados. Em seguida, o processo GoldenGate Replicat entrega os dados extraídos ao banco de dados em 
espera do Oracle Active Data Guard.

2. O processo de GoldenGate extração é executado no banco de dados em espera para extrair dados. 
Em seguida, o processo GoldenGate Replicat entrega os dados extraídos ao banco de dados AWS de 
destino compatível com PostgreSQL.
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http://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-6419F3A9-71EC-4D14-9C41-3BAA1E3CA19C
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95
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Ferramentas

Ferramentas
• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 

totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na nuvem AWS.

• GoldenGateA Oracle ajuda você a projetar, executar, orquestrar e monitorar suas soluções de replicação 
de dados e transmitir processamento de dados na Oracle Cloud Infrastructure.

Epopeias
Baixe e instale Oracle GoldenGate

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o Oracle GoldenGate. Baixe as seguintes versões do 
Oracle GoldenGate:

• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 
para Oracle ou uma versão 
mais recente

• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 
para PostgreSQL ou uma 
versão mais recente

Para baixar o software, consulte 
o Oracle GoldenGate Downloads
no site da Oracle.

DBA

Instale o Oracle GoldenGate for 
Oracle no servidor de banco de 
dados Oracle em espera.

Para obter instruções, consulte 
a Parte II Instalando o Oracle 
GoldenGate para bancos de 
dados Oracle na documentação 
da Oracle.

DBA

Instalar banco de dados Oracle 
GoldenGate para PostgreSQL na 
instância do Amazon EC2.

Para obter instruções, consulte
Instalando o Oracle GoldenGate 
para bancos de dados 
PostgreSQL na documentação 
da Oracle.

DBA

Configurar o Oracle GoldenGate no banco de dados stand-by de origem e no 
banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Oracle GoldenGate 
for Oracle Database no banco de 
dados stand-by de origem.

Para obter instruções, consulte
Oracle GoldenGate Instalando 
e configurando o Oracle 
GoldenGate para o banco de 
dados Oracle no site da Oracle.

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraPostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
https://www.oracle.com/integration/goldengate/#:~:text=OCI%20GoldenGate%20is%20a%20real,in%20the%20Oracle%20Cloud%20Infrastructure.
https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate-downloads.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Certifique-se de configurar o 
seguinte:

• Registro em log complementar
• GoldenGate Usuários da 

Oracle
• Quaisquer concessões e 

permissões necessárias
• Arquivos de parâmetros
• Processo de gerenciamento
• Diretório
• Arquivos GLOBALS
• Carteira Oracle

Configure o Oracle GoldenGate 
para PostgreSQL no banco de 
dados de destino.

Para obter instruções, consulte 
a Parte VI Usando o Oracle 
GoldenGate para PostgreSQL no 
site da Oracle.

Certifique-se de configurar o 
seguinte:

• Processo de gerenciamento
• Arquivos GLOBALS
• Carteira Oracle

DBA

Configure os requisitos de Change Data Capture (CDC) no banco de dados em 
espera de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se o banco de 
dados Oracle em espera está 
provisionado com o Oracle Active 
Data Guard.

Para obter mais informações, 
consulte Introdução ao Oracle 
Data Guard na documentação da 
Oracle.

DBA

Verifique se as configurações do 
Oracle Active Data Guard estão 
definidas corretamente.

Para obter mais informações, 
consulte o tópico de configuração 
da captura clássica no modo 
Oracle Active Data Guard Only
na documentação da Oracle.

Certifique-se de configurar o 
seguinte:

• Serviços de retransporte para 
transferências automatizadas 
de dados de refazer.

• Aplique serviços para aplicar 
automaticamente o redo ao 
banco de dados em espera.

DBA
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https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/getting-started-with-oracle-data-guard.html#GUID-31EBC212-59E1-4536-A884-EFA9FE3DFD84
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/getting-started-with-oracle-data-guard.html#GUID-31EBC212-59E1-4536-A884-EFA9FE3DFD84
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/configuring-classic-capture-oracle-active-data-guard-only-mode.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/configuring-classic-capture-oracle-active-data-guard-only-mode.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/configuring-classic-capture-oracle-active-data-guard-only-mode.html
https://docs.oracle.com/database/121/SBYDB/log_transport.htm#SBYDB00400
https://docs.oracle.com/database/121/SBYDB/log_apply.htm#SBYDB00500
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conceda privilégios adicionais 
necessários para acessar os 
arquivos de log em espera.

Para conceder privilégios 
adicionais de, conecte-se ao 
banco de dados de origem e 
execute o seguinte comando:

GRANT SELECT ON v_
$standby_log TO db_user;

DBA

Especifique um atributo de 
conexão extra para acessar os 
redo logs ao criar o endpoint 
para o banco de dados standby 
Oracle.

Para usar o AWS DMS Binary 
Reader ou o Oracle LogMiner 
para acessar os redo logs, 
adicione os seguintes atributos 
extras de conexão:

useLogminerReader=N; 
useBfile=Y

Para mais informações, consulte 
os seguintes recursos do :

• O AWS DMS agora oferece 
suporte ao Binary Reader para 
Amazon RDS for Oracle e 
Oracle Standby como fonte
(blog da AWS)

• Usando o Oracle LogMiner ou 
o AWS DMS Binary Reader 
para CDC (Guia do usuário 
do AWS Database Migration 
Service)

DBA

Configure a captura de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o processo de 
extração no banco de dados 
stand-by de origem.

No banco de dados Oracle 
em espera de origem, crie um 
arquivo de extração para extrair 
dados.

Para obter instruções, 
consulte ADD EXTRACT na 
documentação da Oracle.

Observações: O arquivo de 
extração inclui a criação do 
arquivo de parâmetros de 
extração e do diretório do arquivo 
de trilha.

DBA

Configure uma bomba de dados 
para transferir o arquivo de trilha 
do banco de dados stand-by de 

Crie um arquivo de parâmetros 
EXTRACT e um diretório de 
arquivos de trilha seguindo as 
instruções em PARFILE em

DBA
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http://aws.amazon.com/blogs/database/aws-dms-now-supports-binary-reader-for-amazon-rds-for-oracle-and-oracle-standby-as-a-source/
http://aws.amazon.com/blogs/database/aws-dms-now-supports-binary-reader-for-amazon-rds-for-oracle-and-oracle-standby-as-a-source/
http://aws.amazon.com/blogs/database/aws-dms-now-supports-binary-reader-for-amazon-rds-for-oracle-and-oracle-standby-as-a-source/
http://aws.amazon.com/blogs/database/aws-dms-now-supports-binary-reader-for-amazon-rds-for-oracle-and-oracle-standby-as-a-source/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.CDC
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.CDC
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.CDC
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/ggsci_commands006.htm#GWURF122
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
origem para o banco de dados 
de destino.

Database Utilities no site da 
Oracle.

Para obter mais informações, 
consulte O que é uma trilha?
no Fusion Middleware 
Understanding Oracle 
GoldenGate no site da Oracle.

Configure a replicação na 
instância do Amazon EC2.

Crie um arquivo de parâmetros 
de replicação e um diretório de 
arquivos de trilha.

Para obter mais informações 
sobre a criação de arquivos 
de parâmetros de replicação, 
consulte a seção 3.5 Validando 
um arquivo de parâmetros
na documentação do Oracle 
Database.

Para obter mais informações 
sobre como criar um diretório 
de arquivo de trilha, consulte
Criando uma trilha na 
documentação do Oracle Cloud.

Importante: Certifique-se de 
adicionar uma entrada da tabela 
de pontos de verificação no 
arquivo GLOBALS no destino.

Para obter mais informações, 
consulte O que é uma réplica?
no Fusion Middleware 
Understanding Oracle 
GoldenGate no site da Oracle.

DBA

Configure a replicação de dados.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

No banco de dados stand-by 
de origem, crie um arquivo de 
parâmetros para extrair dados 
para o carregamento inicial.

Siga as instruções em Criar um 
arquivo de parâmetros no GGSCI
na documentação do Oracle 
Cloud.

Importante: Certifique-se de que 
o Manager esteja funcionando no 
alvo.

DBA

No banco de dados de destino, 
crie um arquivo de parâmetros 
para replicar dados para o 
carregamento inicial.

Siga as instruções em Criar um 
arquivo de parâmetros no GGSCI
na documentação do Oracle 
Cloud.

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-88674F53-1E07-4C00-9868-598F82D7113C
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/creating-trail.html
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GGCON-GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Importante: Certifique-se de 
adicionar e iniciar o processo do 
Replicat.

Vá para o banco de dados AWS compatível com PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa o processo do 
Replicat e certifique-se de que os 
bancos de dados de origem e de 
destino estejam sincronizados.

Compare as contagens de linhas 
entre os bancos de dados de 
origem e de destino para garantir 
que a replicação dos dados 
tenha sido bem-sucedida.

DBA

Configure o suporte à linguagem 
de definição de dados (DDL).

Execute o script DDL para 
criar acionadores, sequências, 
sinônimos e chaves referenciais 
no PostgreSQL.

Observações: É possível usar 
qualquer aplicativo cliente padrão 
SQL para se conectar a um 
banco de dados no seu cluster 
de banco de dados. Por exemplo, 
você pode usar o pgAdmin para 
se conectar à sua instância de 
banco de dados.

DBA

Recursos relacionados
• Métodos de processamento e bancos de dados GoldenGate suportados pela Oracle (documentação da 

Oracle)

Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for 
Oracle usando SharePlex o AWS DMS

Criado por Ramu Jagini (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Open-source; 
Oracle

Tecnologias: Bancos de dados; 
nativo da nuvem; migração

Serviços da AWS: AWS DMS; 
Amazon RDS
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https://www.pgadmin.org/
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD112
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Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Oracle 8i ou 9i local para um Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para banco de dados Oracle. Você pode usar esse padrão para concluir 
sua migração com tempo de inatividade reduzido usando o Quest SharePlex para replicação síncrona.

Você deve usar uma instância intermediária de banco de dados Oracle para sua migração porque o AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) não oferece suporte ao Oracle 8i ou 9i como ambiente de origem. 
Você pode usar SharePlex 7.6.3 para replicar de versões anteriores do banco de dados Oracle para 
versões posteriores do banco de dados Oracle. A instância intermediária do banco de dados Oracle é 
compatível como destino para SharePlex 7.6.3 e suportada como fonte para o AWS DMS ou versões mais 
recentes do SharePlex. Esse suporte permite a replicação contínua de dados no ambiente de destino do 
Amazon RDS for Oracle.

Considere que vários tipos e recursos de dados obsoletos podem afetar a migração do Oracle 8i ou 9i para 
a versão mais recente do Oracle Database. Para mitigar esse impacto, esse padrão usa o Oracle 11.2.0.4 
como uma versão intermediária do banco de dados para ajudar a otimizar o código do esquema antes da 
migração para o ambiente de destino do Amazon RDS for Oracle.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle 8i ou 9i de origem em um ambiente local
• Oracle Database 12c Release 2 (12CR2) para teste no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Quest SharePlex 7.6.3 (nível comercial)

Limitações

• Limitações do RDS for Oracle

Versões do produto

• Oracle 8i ou 9i para o banco de dados de origem
• Oracle 12CR2 para o banco de dados de teste (deve corresponder à versão Amazon RDS for Oracle)
• Oracle 12CR2 ou posterior para o banco de dados de destino (Amazon RDS for Oracle)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle 8i ou 9i
• SharePlex

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon RDS para Oracle

Arquitetura de migração
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https://www.quest.com/community/shareplex/f/forum/20700/where-can-download-7-6-3-or-support-9i-shareplex
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.1.2/installation-and-setup-for-oracle-source#TOPIC-921481
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/index.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Concepts.limitations.html
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Ferramentas

O diagrama a seguir mostra como migrar um banco de dados Oracle 8i ou 9i de um ambiente local para 
uma instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle na Nuvem AWS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Habilite o banco de dados de origem Oracle com o modo de registro de arquivamento, registro forçado e 
registro suplementar.

2. Restaure o banco de dados de teste Oracle a partir do banco de dados de origem Oracle usando a 
recuperação do Recovery Manager (RMAN) point-in-time e o FLASHBACK_SCN.

3. Configure SharePlex para ler os redo logs do banco de dados de origem Oracle 
usandoFLASHBACK_SCN (usado no RMAN).

4. Inicie a SharePlex replicação para sincronizar os dados do banco de dados de origem Oracle com o 
banco de dados de teste Oracle.

5. Restaure o banco de dados de destino do Amazon RDS for Oracle usando EXPDP e IMPDP 
comFLASHBACK_SCN.

6. Configure o AWS DMS e suas tarefas de origem como o banco de dados de teste Oracle e o Amazon 
RDS for Oracle como o banco de dados de destino usandoFLASHBACK_SCN (usado no EXPDP).

7. Inicie as tarefas do AWS DMS para sincronizar dados do banco de dados de teste da Oracle com o 
banco de dados de destino da Oracle.

Ferramentas
• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 

banco de dados relacional na Nuvem AWS.
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.
• SharePlexO Quest é uma ferramenta de replicação de dados de Oracle para Oracle para mover dados 

com o mínimo de tempo de inatividade e sem perda de dados.
• O Recovery Manager (RMAN) é um cliente de banco de dados Oracle que executa tarefas de backup e 

recuperação em seus bancos de dados. Isso simplifica muito o backup, a restauração e a recuperação 
de arquivos de banco de dados.

• O Data Pump Export ajuda você a carregar dados e metadados em um conjunto de arquivos do sistema 
operacional chamado conjunto de arquivos de despejo. O conjunto de arquivos de despejo pode ser 
importado somente pelo utilitário Data Pump Import ou pelo pacote DBMS_DATAPUMP.

Epopeias
Configurar SharePlex e configurar o banco de dados de teste da Oracle no 
Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância do EC2. 1. Crie uma instância do EC2. 
2. Instale o Oracle 12CR2 na 

instância do EC2 para servir 
como banco de dados de teste 
da Oracle.

Administração da Oracle
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https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-D408B112-1A81-4F68-BEFF-7403A9588DDB.htm#SUTIL849
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
https://support.quest.com/shareplex/9.0.2/technical-documents
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/backup.112/e10642/rcmquick.htm
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_export.htm#SUTIL823
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/dp_import.htm#SUTIL300
https://docs.oracle.com/database/121/ARPLS/d_datpmp.htm#ARPLS356
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/gs-step-one-create-ec2-resources.html
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o banco de dados de 
teste.

Prepare o banco de dados de 
teste Oracle para restauração 
como um upgrade no Oracle 
12CR2 fazendo o backup RMAN 
do ambiente de origem do banco 
de dados Oracle 8i ou 9i.

Para obter mais informações, 
consulte o Guia do Usuário do 
Oracle 9i Recovery Manager e 
o Guia do Usuário de Backup 
e Recuperação de Banco de 
Dados na documentação da 
Oracle.

Administração da Oracle

Configurar SharePlex. Configure a SharePlex origem 
como um banco de dados 
Oracle 8i ou 9i local e configure 
o destino como o banco de 
dados de teste Oracle 12CR2 
hospedado no Amazon EC2. 

Para obter mais informações, 
consulte SharePlex 9.2 - 
Instalação e configuração do 
Oracle Source na documentação 
do Quest.

SharePlex, Administração da 
Oracle

Configure o Amazon RDS for Oracle como seu ambiente de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de banco de 
dados Oracle.

Crie um banco de dados Amazon 
RDS for Oracle e, em seguida, 
conecte o Oracle 12CR2 ao 
banco de dados.

Para obter mais informações, 
consulte Criar uma instância 
de banco de dados Oracle e 
conectar a um banco de dados 
em uma instância de banco de 
dados Oracle na documentação 
do Amazon RDS.

DBA

Restaure o Amazon RDS for 
Oracle a partir do banco de 
dados de teste.

1. Faça um backup do EXPDP 
do servidor de banco de 
dados Oracle Staging 
usandoFLASHBACK_SCN.

2. Restaure o Amazon RDS for 
Oracle a partir do banco de 
dados de teste.

DBA
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https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96566/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96566/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96566/toc.htm
https://docs.oracle.com/database/121/BRADV/rcmcomre.htm#BRADV8005
https://docs.oracle.com/database/121/BRADV/rcmcomre.htm#BRADV8005
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.2/installation-and-setup-for-oracle-source
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.2/installation-and-setup-for-oracle-source
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.2/installation-and-setup-for-oracle-source
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte 54 DBMS_DATAPUMP
na documentação da Oracle.

Configurar o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie endpoints para os bancos de 
dados.

Crie um endpoint de origem 
para o banco de dados de teste 
Oracle e um endpoint de destino 
para o banco de dados Amazon 
RDS for Oracle.

Para obter mais informações, 
consulte Como faço para criar 
endpoints de origem ou de 
destino usando o AWS DMS?
no Centro de conhecimento da 
AWS.

DBA

Crie uma instância de replicação. Use o AWS DMS para iniciar 
uma instância de replicação do 
banco de dados de teste Oracle 
no banco de dados Amazon RDS 
for Oracle.

Para obter mais informações, 
consulte Como criar uma 
instância de replicação do 
AWS DMS? no Centro de 
conhecimento da AWS.

DBA

Crie e inicie tarefas de 
replicação.

Crie tarefas de replicação do 
AWS DMS para captura de 
dadosFLASHBACK_SCN de 
alteração (CDC) usando o 
EXPDP (já que a carga total já 
aconteceu por meio do EXPDP).

Para obter mais informações, 
consulte Criar uma tarefa na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Passe para o Amazon RDS for Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa a carga de trabalho 
do aplicativo.

Interrompa os servidores de 
aplicativos e seus aplicativos 
durante a janela de transição 
planejada.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DBA
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https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/arpls/DBMS_DATAPUMP.html#GUID-AEA7ED80-DB4A-4A70-B199-592287206348
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a sincronização do banco 
de dados local de teste Oracle 
com a instância do EC2.

Confirme se todas as mensagens 
foram publicadas para tarefas 
de replicação da instância de 
SharePlex replicação para 
o banco de dados de teste 
da Oracle no Amazon EC2 
executando algumas trocas de 
log no banco de dados de origem 
local.

Para obter mais informações, 
consulte 6.4.2 Alternar um 
arquivo de log na documentação 
da Oracle.

DBA

Valide a sincronização do banco 
de dados de teste Oracle com o 
banco de dados Amazon RDS for 
Oracle.

Confirme se todas as suas 
tarefas do AWS DMS não têm 
atrasos nem erros e, em seguida, 
verifique o estado de validação 
das tarefas.

DBA

Pare a replicação SharePlex de 
um Amazon RDS.

Se as replicações SharePlex e 
o AWS DMS não apresentarem 
erros, interrompa as duas 
replicações.

DBA

Remapeie o aplicativo para o 
Amazon RDS.

Compartilhe os detalhes do 
endpoint do Amazon RDS 
for Oracle com o servidor de 
aplicativos e seus aplicativos e, 
em seguida, inicie o aplicativo 
para retomar as operações 
comerciais.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DBA

Teste o ambiente de destino da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o ambiente de banco de 
dados de teste da Oracle na 
AWS.

1. Teste a SharePlex replicação 
e verifique se não há lacunas 
de sincronização ou erros de 
replicação no banco de dados 
de teste da Oracle.

2. Verifique se o aplicativo 
se comporta conforme 
o esperado por meio de 
benchmarks definidos no 
ambiente local.

Para obter mais informações, 
consulte SharePlex 9.1.2 - Guia 
de referência na documentação 
do Quest.

SharePlex, Administração da 
Oracle
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https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/GUID-E30B4C65-2AC7-4A44-A58C-D3C121EB152F.htm#ADMQS12075
https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/GUID-E30B4C65-2AC7-4A44-A58C-D3C121EB152F.htm#ADMQS12075
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.1.2/reference-guide/solve-replication-problems
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.1.2/reference-guide/solve-replication-problems
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o ambiente Amazon RDS. 1. Verifique se todos os dados 
propagados para o Amazon 
RDS após a replicação estão 
livres de erros.

2. Aponte outro aplicativo para 
a instância de banco de 
dados Amazon RDS e, em 
seguida, execute testes de 
desempenho para verificar o 
comportamento esperado.

Para obter mais informações, 
consulte Amazon RDS for Oracle
na documentação do Amazon 
RDS.

Administração da Oracle

Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Migre com confiança
• Amazon EC2
• Amazon RDS for Oracle
• AWS Database Migration Service
• Depurando suas migrações do AWS DMS: O que fazer quando as coisas correm mal (Parte 1)
• Depurando suas migrações do AWS DMS: O que fazer quando as coisas correm mal (Parte 2)
• Depurando suas migrações do AWS DMS: O que fazer quando as coisas correm mal? (Parte 3)

Outros recursos

• SharePlex para replicação de banco de dados
• Como SharePlex relata out-of-sync as condições
• SharePlex: replicação de banco de dados para qualquer ambiente

Monitore o Amazon Aurora em busca de instâncias 
sem criptografia

Criado por Mansi Suratwala (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
Armazenamento e backup; 
Bancos de dados

Carga de trabalho: código 
aberto; todas as outras cargas de 
trabalho

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
Amazon Aurora; AWS CloudTrail; 
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
http://aws.amazon.com/cloud-migration/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/rds/oracle/
http://aws.amazon.com/dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/debugging-your-aws-dms-migrations-what-to-do-when-things-go-wrong-part-1/
http://aws.amazon.com/blogs/database/debugging-your-aws-dms-migrations-what-to-do-when-things-go-wrong-part-2/
http://aws.amazon.com/blogs/database/debugging-your-aws-dms-migrations-what-to-do-when-things-go-wrong-part-3/
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07943W4MJ
https://support.quest.com/technical-documents/shareplex/9.0.2/reference-guide/solve-synchronization-problems
https://www.youtube.com/watch?v=ygS_ouUaNus
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Resumo

Amazon CloudWatch; AWS 
Lambda

Resumo
Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da Amazon Web Services (AWS) que você pode 
implantar para configurar notificações automáticas quando uma instância do Amazon Aurora é criada sem 
a criptografia ativada.

O Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional gerenciado compatível com o MySQL e o 
PostgreSQL. Com algumas cargas de trabalho, o Aurora pode oferecer até cinco vezes a taxa de 
processamento do MySQL e até três vezes a taxa de processamento do PostgreSQL, sem exigir 
alterações na maioria das aplicações existentes.

O CloudFormation modelo cria um evento do Amazon CloudWatch Events e uma função do AWS Lambda. 
O evento usa CloudTrail a AWS para monitorar a criação de qualquer instância do Aurora ou a restauração 
pontual de uma instância existente. O evento Cloudwatch Events inicia a função Lambda, que verifica se 
a criptografia está ativada. Se a criptografia não estiver ativada, a função do Lambda enviará uma Simple 
Notification Service (Amazon SNS) informando você da violação. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS

Limitações

• Esse controle de serviço funciona somente com instâncias do Amazon Aurora. Ele não é compatível com 
outras instâncias do Amazon Relational Database Service RDS (Amazon RDS).

• O CloudFormation modelo deve ser implantado somente paraCreateDBInstance
eRestoreDBClusterToPointInTim e. 

Versões do produto

• Versões do PostgreSQL que são suportadas no Amazon Aurora
• Versões do MySQL que são suportadas no Amazon Aurora

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Aurora
• AWS CloudTrail
• Amazônia CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

Arquitetura alvo
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Ferramentas

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation modelo várias vezes para diferentes regiões e contas. Você precisa 
executá-lo apenas uma vez em cada região ou conta.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon Aurora — O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional gerenciado 
compatível com o MySQL e o PostgreSQL.

• AWS CloudTrail — CloudTrail A AWS ajuda você a gerenciar a governança, a conformidade e as 
auditorias operacionais e de risco em sua conta da AWS. As ações executadas por um usuário, uma 
função ou um serviço da AWS são registradas como eventos em CloudTrail. 

• Amazon CloudWatch Events — O Amazon CloudWatch Events oferece um near-real-time streaming de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS Events. 

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço computacional compatível com a execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que você pode usar para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS — O Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que oferece 
entrega de mensagens usando Lambda, HTTP, e-mail, notificações push móveis e mensagens de texto 
móveis (SMS). 

Código

Um arquivo.zip do projeto está disponível como anexo.

Epopéias
Crie o bucket do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. Abra o console do Amazon S3 e 
escolha ou crie um bucket do S3. 
Esse bucket do S3 hospedará o 
arquivo.zip do código Lambda. 
Seu bucket do S3 precisa estar 
na mesma região da que o 
Aurora. O nome de um bucket 
do S3 não pode conter barras à 
esquerda.

Arquiteto de nuvem

Carregue o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do código 
Lambda.

Faça o upload do arquivo.zip 
do código Lambda fornecido na 

Arquiteto de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/gsg/GetStartedWithS3.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seção Anexos para o bucket do 
S3 que você definiu.

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo.

No CloudFormation 
console, implante 
oRDS_Aurora_Encryption_At_Rest.yml
CloudFormation modelo 
fornecido como anexo a 
esse padrão. No próximo 
épico, forneça valores para os 
parâmetros do modelo.

Arquiteto de nuvem

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome de um bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou ou escolheu no 
primeiro bucket do S3.

Arquiteto de nuvem

Forneça a chave S3. Forneça a localização do 
arquivo.zip do código Lambda 
em seu bucket do S3, sem 
barras à esquerda (por 
exemplo,<directory>/<file-
name>.zip).

Arquiteto de nuvem

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Arquiteto de nuvem

Defina o nível de log. Defina o nível e a frequência de 
registro para sua função Lambda.
Infodesigna mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o progresso do aplicativo.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com sucesso, ele envia uma 
mensagem de e-mail de 
assinatura para o endereço de 
e-mail fornecido. Para receber 
notificações, você deve confirmar 
essa assinatura de e-mail. 

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Criar um bucket do S3
• Fazer upload de arquivos em um bucket do S3 
• Criar um cluster de banco de dados do Amazon Aurora
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Monitore GoldenGate os registros da Oracle 
usando a Amazon CloudWatch

Criado por Chithra Krishnamurthy (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados Carga de trabalho: Oracle

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch; Amazon SNS

Resumo
GoldenGate A Oracle fornece replicação em tempo real entre o Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) para bancos de dados Oracle ou entre bancos de dados Oracle hospedados no Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ele suporta replicação unidirecional e bidirecional.

Quando você usa GoldenGate para replicação, o monitoramento é essencial para verificar se o 
GoldenGate processo está funcionando e para garantir que os bancos de dados de origem e de destino 
estejam sincronizados.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/upload-objects.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.CreateInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Create-CloudWatch-Events-CloudTrail-Rule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/Create-CloudWatch-Events-CloudTrail-Rule.html
samples/p-attach/de1528b8-a5a4-4c66-8ab3-7d9863572cbc/attachments/attachment.zip
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Pré-requisitos e limitações

Esse padrão explica as etapas para implementar o CloudWatch monitoramento da Amazon para um 
registro de GoldenGate erros e como definir alarmes para enviar notificações para eventos específicos, 
comoSTOP ou para que vocêABEND possa tomar as medidas apropriadas para retomar a replicação 
rapidamente.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• GoldenGate instalado e configurado em uma instância do EC2, para que você possa configurar 
o CloudWatch monitoramento nessas instâncias do EC2. Se você quiser monitorar a replicação 
bidirecional GoldenGate em todas as regiões da AWS, você deve instalar o CloudWatch agente em cada 
instância do EC2 em que o GoldenGate processo está sendo executado.

Limitações

• Esse padrão explica como monitorar o GoldenGate processo usando CloudWatch o. CloudWatch não 
monitora o atraso na replicação ou os problemas de sincronização de dados durante a replicação. Você 
deve executar consultas SQL separadas para monitorar o atraso na replicação ou os erros relacionados 
aos dados, conforme explicado na GoldenGate documentação.

Versões do produto

• Este documento é baseado na implementação do Oracle GoldenGate 19.1.0.0.4 para Oracle no Linux 
x86-64. No entanto, essa solução é aplicável a todas as versões principais do GoldenGate.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• GoldenGate binários para Oracle instalados em uma instância do EC2
• Amazônia CloudWatch
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudWatchA Amazon é um serviço de monitoramento usado nesse padrão para monitorar registros 
GoldenGate de erros.

• O Amazon SNS é um serviço de notificação de mensagens usado nesse padrão para enviar notificações 
por e-mail.

Outras ferramentas

• GoldenGate O Oracle é uma ferramenta de replicação de dados que você pode usar para o Amazon 
RDS para bancos de dados Oracle ou bancos de dados Oracle hospedados no Amazon EC2.
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https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/index.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/US_SetupSNS.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/index.html
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Epopéias

Etapas de implementação de alto nível

1. Crie uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) para o CloudWatch atendente.
2. Anexe a função do IAM à instância do EC2 onde os logs GoldenGate de erro são gerados.
3. Instale o CloudWatch atendente na instância do EC2.
4. Configure os arquivos de configuração do CloudWatch agente:awscli.confawslogs.conf e.
5. Inicie o CloudWatch agente.
6. Crie filtros métricos no grupo de registros.
7. Configurar o Amazon SNS.
8. Crie um alarme para os filtros de métrica. O Amazon SNS envia alertas por e-mail quando esses filtros 

capturam eventos.

Para obter instruções detalhadas, consulte a próxima seção.

Epopéias
Etapa 1. Criar uma função do IAM para o CloudWatch atendente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função do IAM. O acesso aos recursos da AWS 
exige permissões, então você 
cria funções do IAM para incluir 
as permissões necessárias para 
que cada servidor execute o 
CloudWatch agente.

Para criar a função do IAM:

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

2. No painel de navegação, 
escolha Roles (Funções) e
Create role (Criar função).

3. Para Tipo de entidade 
confiável, escolha o serviço da 
AWS.

4. Para casos de uso comuns, 
escolha EC2 e, em seguida, 
escolha Avançar.

5. Na lista de políticas, marque 
a caixa de seleção ao lado de
CloudWatchAgentServerPolicy. 
Se necessário, use a caixa 
de pesquisa para encontrar a 
política.

6. Escolha Next (Próximo).

Geral da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Em Role name (Nome 

da função), insira um 
nome para a nova função, 
como goldengate-cw-
monitoring-role ou outro 
nome que você preferir.

8. (Opcional ) Em Role 
description (Descrição da 
função), insira uma descrição.

9. Confirme que
CloudWatchAgentServerPolicyaparece 
em Nome da política.

10.(Opcional) Adicione uma 
ou mais tags (pares de 
chave-valor) para organizar, 
monitorar ou controlar o 
acesso para essa função e 
escolha Create role (Criar 
função).

Etapa 2. Anexe a função do IAM à instância do GoldenGate EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexe a função do IAM à 
instância do EC2 onde os logs 
GoldenGate de erro são gerados.

Os registros de erros gerados 
pelo GoldenGate precisam ser 
preenchidos CloudWatch e 
monitorados, então você precisa 
anexar a função do IAM criada 
na etapa 1 à instância do EC2 
em que GoldenGate está sendo 
executada.

Para anexar uma função do IAM 
a uma instância:

1. Abra o console do 
Amazon EC2 em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ec2/.

2. No painel de navegação, 
escolha Instâncias (Instâncias) 
e localize a instância onde 
GoldenGate está sendo 
executada.

3. Selecione a instância e 
escolha a função Ações,
Segurança, Modificar IAM.

4. Selecione a função do IAM 
criada na primeira etapa para 
anexar à instância e escolha
Save (Salvar).

Geral da AWS
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Etapas 3-5. Instale e configure o CloudWatch agente na instância Goldengate 
EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o CloudWatch agente na 
instância do GoldenGate EC2.

Para instalar o atendente, 
execute o seguinte comando:

sudo yum install -y awslogs

Geral da AWS

Edite os arquivos de 
configuração do atendente.

1. Execute o comando a seguir.

sudo su -

2. Edite esse arquivo para 
atualizar a região da AWS 
conforme necessário.

cat /etc/awslogs/conf
[plugins]
cwlogs = cwlogs
[default]
region = us-east-1

3. Edite o/etc/awslogs/
awslogs.conf arquivo para 
atualizar o nome do arquivo, o 
nome do grupo de registros e 
o formato de data/hora. Você 
deve especificar a data/hora 
para corresponder ao formato 
da dataggserror.log; caso 
contrário, o fluxo de log não 
fluirá para dentro CloudWatch. 
Por exemplo:

datetime_format = %Y-%m-
%dT%H:%M:%S%z
file = /u03/oracle/oragg/
ggserr.log
log_group_name = 
 goldengate_monitor

Geral da AWS

Inicie o CloudWatch agente. Para iniciar o atendente, use o 
seguinte comando:

$ sudo service awslogsd 
 start

Depois de iniciar o agente, 
você pode visualizar o grupo de 
registros no CloudWatch console. 
O fluxo de logs terá o conteúdo 
do arquivo.

Geral da AWS
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Etapa 6. Crie filtros métricos para o grupo de registros

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie filtros métricos para as 
palavras-chave ABEND e 
STOPPED.

Quando você cria filtros métricos 
para o grupo de registros, 
sempre que os filtros são 
identificados no registro de erros, 
ele inicia um alarme e envia uma 
notificação por e-mail com base 
na configuração do Amazon 
SNS.

Para criar filtros métricos:

1. Abra o CloudWatch 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudwatch/.

2. Escolha o nome do grupo de 
logs.

3. Escolha Actions (Ações) e 
escolha Create metric filter
(Criar filtro de métrica).

4. Para o padrão Filtro, 
especifique um padrão 
comoABEND.

5. Escolha Next (Próximo) e 
digite um nome para o filtro de 
métrica.

6. Em Metric namespace
(Namespace da métrica), 
insira um nome para o 
CloudWatch namespace do 
qual a métrica será publicada. 
Se esse namespace ainda não 
existir, certifique-se de que a 
opção Create new (Criar novo) 
esteja selecionada.

7. Em Metric value (Valor da 
métrica)1, insira, pois seu 
filtro de métrica está contando 
ocorrências das palavras-
chave no filtro.

8. Defina a unidade como
Nenhuma.

9. Escolha Criar filtro de métrica. 
Você pode encontrar o filtro de 
métrica que criou no painel de 
navegação.

10.Crie outro filtro métrico 
para oSTOPPED padrão. 
Em um grupo de registros, 
você pode criar vários filtros 

CloudWatch
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
métricos e definir alarmes 
individualmente.

Etapa 7. Configurar o Amazon SNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Nesta etapa, você configura o 
Amazon SNS para criar alarmes 
para os filtros métricos.

Para criar um tópico do SNS:

1. Faça login no console do 
Amazon SNS em https:// 
console.aws.amazon.com/sns/ 
home.

2. Na caixa Criar tópico, 
insira um nome de 
tópicogoldengate-alert, 
como, e escolha Próxima 
etapa.

3. Em Type (Tipo), escolha
Standard (Padrão).

4. Role até o final do formulário 
e escolha Create topic (Criar 
tópico). O console abrirá a 
página Details (Detalhes) do 
tópico.

Amazon SNS

Crie uma assinatura. Para criar uma assinatura para o 
tópico:

1. No painel de navegação 
à esquerda, escolha
Subscriptions (Assinaturas).

2. Na página Subscriptions 
(Assinaturas), escolha Create 
subscription (Criar assinatura).

3. Na página Create subscription 
(Criar assinatura), escolha o 
campo Topic ARN (ARN do 
tópico) para ver uma lista dos 
tópicos em sua conta da AWS.

4. Escolha o tópico que você 
criou na etapa anterior.

5. Em Protocol (Protocolo), 
escolha Email.

6. Em Endpoint, insira um 
endereço de e-mail que possa 
receber notificações.

Amazon SNS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Escolha Criar assinatura. O 

console abrirá a página Details 
(Detalhes) da nova assinatura.

8. Verifique se há uma 
mensagem da AWS 
Notifications em sua caixa de 
entrada e escolha Confirmar 
assinatura no e-mail.

O Amazon SNS abre seu 
navegador da Web e exibe uma 
confirmação de assinatura com 
seu ID de assinatura.

Etapa 8 Crie um alarme para enviar notificações para os filtros métricos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um alarme para o tópico do 
SNS.

Para criar um alarme com base 
em um filtro de métrica de grupo 
de logs:

1. Abra o CloudWatch 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudwatch/.

2. No painel de navegação, 
escolha Logs e escolha Log 
groups (Grupos de logs).

3. Escolha o grupo de logs que 
contém seu filtro de métrica.

4. Escolha Metric filters (Filtros 
de métrica).

5. Na guia de filtros de métrica, 
marque a caixa de seleção do 
filtro de métrica no qual deseja 
basear seu alarme.

6. Selecione Create alarm (Criar 
alarme).

7. Para Condições, especifique o 
seguinte em cada seção:
• Em Threshold type (Tipo 

de limite), escolha Static 
(Estático).

• For <metric-
name>Whenever é... , 
escolha Maior.

• Para mais do que. , 
especifique 0.

8. Escolha Next (Próximo).

CloudWatch
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
9. Em Notificação:

• Em Alarm state trigger
(Gatilho do estado do 
alarme), escolha In alarm
(Em alarme).

• Em Enviar notificação para 
o seguinte tópico do SNS, 
escolha Selecionar um 
tópico existente.

• Na caixa de e-mail, 
selecione o tópico do 
Amazon SNS que você 
criou na etapa anterior.

10.Escolha Next (Próximo).
11.Em Name e Description

(Nome e Descrição), insira um 
nome e uma descrição para o 
seu alarme.

Observação: para a descrição, 
você pode especificar o nome 
da instância para que o e-mail 
de notificação seja descritivo.

12.Em Preview and create (Criar 
e criar), verifique se sua 
configuração está correta e 
escolha Create alarm (Criar 
alarme).

Após essas etapas, sempre que 
esses padrões forem detectados 
no arquivo GoldenGate de log de 
erros (ggserr.log) que você 
está monitorando, você receberá 
uma notificação por e-mail.

Solução de problemas

Problema Solução

O fluxo de log do registro GoldenGate de erros não 
flui para dentro CloudWatch.

Verifique o/etc/awslogs/awslogs.conf
arquivo para verificar o nome do arquivo, 
o nome do grupo de registros e o formato 
de data/hora. Você deve especificar a data/
hora para corresponder ao formato de data 
emggserror.log. Caso contrário, o fluxo de log 
não entrará em CloudWatch.
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Recursos relacionados
• CloudWatch Documentação da Amazon
• Coletar métricas e logs com o CloudWatch atendente
• Documentação do Amazon SNS

Transforme o Oracle Database Enterprise Edition 
para a Standard Edition 2 no Amazon RDS for 
Oracle

Criado por Lane showunmi (AWS) e Tarun Chawla (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: local Alvo: Amazon RDS

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: Bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
O Oracle Database Edition (EE) é uma escolha popular para a execução de aplicativos em muitas 
empresas. Em alguns casos, no entanto, os aplicativos usam poucos ou nenhum recurso do Oracle 
Database EE, portanto, não há justificativa para incorrer em enormes custos de licenciamento. Você pode 
economizar ao fazer o downgrade desses bancos de dados para o Oracle Database Standard Edition 2 
(SE2) ao migrar para o Amazon RDS.

Esse padrão descreve como fazer o downgrade do Oracle Database EE para o Oracle Database SE2 
ao migrar do local para o Amazon RDS for Oracle. As etapas apresentadas nesse padrão também se 
aplicam se seu banco de dados EE Oracle já estiver em execução no Amazon RDS ou em uma instância 
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Para obter mais informações, consulte o guia de AWS Prescriptive Guidance sobre como avaliar o 
downgrade de bancos de dados Oracle para a Standard Edition 2 na AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Oracle Database Enterprise Edition
• Uma ferramenta cliente, como Oracle SQL Developer ou SQL*Plus, para se conectar e executar 

comandos SQL no banco de dados Oracle
• Usuário do banco de dados para realizar a avaliação; por exemplo, um dos seguintes:

• Usuário com privilégios suficientes para executar a avaliação da AWS Schema Conversion Tool (AWS 
SCT)

• Usuário com privilégios suficientes para executar consultas SQL nas tabelas do dicionário do banco de 
dados Oracle
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• Usuário do banco de dados para realizar a migração do banco de dados; por exemplo, um dos 
seguintes:
• Usuário com privilégios suficientes para executar o AWS Database Migration Service (AWS DMS)
• Usuário com privilégios suficientes para realizar a exportação e importação do Oracle Data Pump
• Usuário com privilégios suficientes para executar o Oracle GoldenGate

Limitações

• O Amazon RDS for Oracle tem um de dados de de de de de de de de de de de dados. Para obter mais 
informações, consulte o Amazon RDS.

Versões do produto

A lógica geral descrita neste documento se aplica às versões da Oracle a partir da 9i e posteriores. Para 
ver as versões compatíveis dos bancos de dados autogerenciados e do Amazon RDS for Oracle, consulte 
a documentação do AWS DMS.

Para identificar o uso de recursos nos casos em que o AWS SCT não é suportado, execute consultas 
SQL no banco de dados de origem. Para migrar de versões anteriores do Oracle em que o AWS DMS e o 
Oracle Data Pump não são suportados, use os utilitários Oracle Export and Import.

Para obter uma lista atual das versões e edições suportadas, consulte Oracle no Amazon RDS na 
documentação da AWS. Para obter detalhes sobre preços e classes de instâncias suportadas, consulte
Amazon RDS for Oracle.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Oracle Database Enterprise Edition executado localmente ou no Amazon EC2

Pilha de tecnologia de destino usando ferramentas nativas da Oracle

• O que executam o Oracle Database SE2

1. Exportar dados de o Oracle Data Pump.
2. Copie arquivos de despejo para o Amazon RDS por meio de um link de banco de dados.
3. Importe arquivos de despejo para o Amazon RDS usando o Oracle Data Pump.

Pilha de tecnologia de destino usando o AWS DMS

• O que executam o Oracle Database SE2
• AWS DMS

1. Exportar dados de o Oracle Data Pump com o FLASHBACK_SCN.
2. Copie arquivos de despejo para o Amazon RDS por meio de um link de banco de dados.
3. Importe arquivos de despejo para o Amazon RDS usando o Oracle Data Pump.
4. Use o AWS DMS de alteração (CDC).
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Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 
nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS. Esse padrão usa o Amazon RDS for Oracle.

• O AWS SCT fornece uma interface de usuário baseada em projetos para avaliar, converter e copiar 
automaticamente o esquema do banco de dados do seu banco de dados Oracle de origem em um 
formato compatível com o Amazon RDS for Oracle. O AWS SCT permite que você analise possíveis 
economias de custos que podem ser obtidas alterando seu tipo de licença de Enterprise para Standard 
Edition da Oracle. A seção Avaliação de licenças e Support em nuvem do relatório AWS SCT fornece 
informações detalhadas sobre os recursos da Oracle em uso para que você possa tomar uma decisão 
informada ao migrar para o Amazon RDS for Oracle.

Outras ferramentas

• Os utilitários nativos de importação e exportação da Oracle suportam a movimentação de dados Oracle 
para dentro e para fora dos bancos de dados Oracle. A Oracle oferece dois tipos de utilitários de 
importação e exportação de banco de dados: Original Export and Import (para versões anteriores) e
Oracle Data Pump Export and Import (disponível no Oracle Database 10g versão 1 e posterior).

• GoldenGateA Oracle oferece recursos de replicação em tempo real para que você possa sincronizar seu 
banco de dados de destino após um carregamento inicial. Essa opção pode ajudar a reduzir o tempo de 
inatividade do aplicativo durante a ativação.

Epopéias
Faça uma avaliação antes da migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide os requisitos de banco de 
dados para seus aplicativos.

Certifique-se de que seus 
aplicativos sejam certificados 
para execução no Oracle 
Database SE2. Verifique 
diretamente com o fornecedor do 
software, o desenvolvedor ou a 
documentação do aplicativo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DBA, proprietário do aplicativo

Investigue o uso de recursos 
de EE diretamente no banco de 
dados.

Para determinar o uso do recurso 
de EE, siga um dos seguintes 
procedimentos:

• Gere um relatório de avaliação 
do AWS SCT para seu 
banco de dados Oracle EE. 
O relatório informa quais 
recursos do seu banco de 
dados EE atual devem ser 
removidos se você quiser 
alterar os tipos de licença.

Proprietário do aplicativo, DBA, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Se você tiver uma conta 

do Oracle Support, 
obtenha e execute o 
scriptoptions_packs_usage_statistics.sql
no documento de Support 
1317265.1 para gerar um 
relatório de opções e recursos 
que estão sendo usados em 
seu banco de dados Oracle.

• Consulte
DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS
para exibir detalhes de todos 
os recursos que estão em uso.

Identifique o uso dos recursos de 
EE para atividades operacionais.

Os administradores de bancos 
de dados ou aplicativos às 
vezes confiam nos recursos 
exclusivos do EE para atividades 
operacionais. Exemplos 
comuns incluem atividades 
de manutenção on-line 
(reconstrução de índices, 
movimentação de tabelas) e uso 
de paralelismo por trabalhos em 
lotes.

Essas dependências podem 
ser mitigadas modificando suas 
operações sempre que possível. 
Identifique o uso desses recursos 
e tome uma decisão com 
base no custo comparado aos 
benefícios.

Use a tabela Comparando os 
recursos do Oracle Database 
EE e do SE2 como um guia para 
identificar os recursos que estão 
disponíveis no Oracle Database 
SE2.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DBA, proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise os padrões de carga de 
trabalho do banco de dados EE 
Oracle.

O Oracle Database SE2 restringe 
automaticamente o uso a um 
máximo de 16 threads de CPU a 
qualquer momento.

Se seu banco de dados Oracle 
EE estiver licenciado para 
usar o Oracle Diagnostic Pack, 
use a ferramenta Automatic 
Workload Repository (AWR) ou 
as visualizações DBA_HIST_* 
para analisar os padrões de 
carga de trabalho do banco de 
dados e determinar se o limite 
máximo de 16 threads de CPU 
afetará negativamente os níveis 
de serviço ao fazer o downgrade 
para o SE2.

Certifique-se de que sua 
avaliação cubra períodos 
de pico de atividade, como 
processamento no final do dia, 
mês ou ano.

Proprietário do aplicativo, DBA, 
desenvolvedor de aplicativos

Prepare a infraestrutura de destino na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante e configure a 
infraestrutura de rede.

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes, grupos de 
segurança e listas de controle de 
acesso à rede.

Administrador da AWS, arquiteto 
de nuvem, administrador de rede, 
DevOps engenheiro

Provisione o banco de dados 
Amazon RDS for Oracle SE2.

Provisione o banco de dados
Amazon RDS for Oracle SE2 
de destino para atender aos 
requisitos de desempenho, 
disponibilidade e segurança de 
seus aplicativos. Recomendamos 
a configuração do Multi-AZ para 
cargas de trabalho de produção. 
No entanto, para melhorar o 
desempenho da migração, você 
pode adiar a ativação do Multi-
AZ até depois da migração de 
dados.

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem, DBA, 
DevOps engenheiro, 
administrador da AWS

Personalize o ambiente Amazon 
RDS.

Configure parâmetros e opções
personalizados e habilite
monitoramento adicional. Para 
obter mais informações, consulte
Práticas de migração para o 
Amazon RDS for Oracle.

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem, 
DBA, arquiteto de nuvem

642
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Epopéias

Execute a migração, a execução a seco e o teste de aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados (execução a 
seco).

Migre dados do banco de dados 
Oracle EE de origem para a 
instância de banco de dados 
Amazon RDS for Oracle SE2 
usando a abordagem mais 
adequada ao seu ambiente 
específico. Selecione uma 
estratégia de migração com 
base em fatores como tamanho, 
complexidade e a janela de 
tempo de inatividade disponível. 
Use um ou uma combinação dos 
seguintes tipos:

• Ferramentas nativas da 
Oracle, como Oracle Data 
Pump (recomendado), 
utilitários Oracle Import-Export 
e Oracle GoldenGate.

• AWS DMS, usando a carga 
total com replicação contínua 
por meio do CDC.

DBA

Valide o banco de dados de 
destino.

Execute a validação pós-
migração do armazenamento do 
banco de dados e dos objetos de 
código. Revise os registros de 
migração e corrija os problemas 
identificados. Para obter mais 
informações, consulte o guia
Migração de bancos de dados 
Oracle para a nuvem da AWS.

DBA

Teste os aplicativos. Os administradores de 
aplicativos e bancos de dados 
devem realizar testes funcionais, 
de desempenho e operacionais 
conforme apropriado. Para obter 
mais informações, consulte
Práticas de migração para o 
Amazon RDS for Oracle.

Por fim, obtenha as aprovações 
dos resultados dos testes das 
partes interessadas.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, DBA, 
engenheiro de migração, líder de 
migração
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Recursos relacionados

Recorte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize os dados do Oracle 
Database EE.

Selecione uma abordagem de 
atualização de dados com base 
no requisito de disponibilidade 
do aplicativo. Para obter mais 
informações, consulte os 
métodos de migração em
Estratégias para migrar bancos 
de dados Oracle para a AWS.

Por exemplo, você pode alcançar 
um tempo de inatividade quase 
zero usando ferramentas como 
Oracle GoldenGate ou AWS 
DMS com replicação contínua. 
Se a janela de inatividade 
permitir, você poderá realizar 
a transferência final de dados 
usando métodos off-line, como 
os utilitários Oracle Data Pump 
ou Original Export-Import.

Proprietário do aplicativo, líder de 
transição, DBA, engenheiro de 
migração, líder de migração

Aponte os aplicativos para a de 
de de de destino.

Atualize os parâmetros de 
conexão em aplicativos e outros 
clientes para apontar para o 
banco de dados Amazon RDS for 
Oracle SE2.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
engenheiro de migração, líder de 
migração, líder de transição

Execute atividades de pós-
migração.

Execute tarefas pós-migração 
de dados, como habilitar o Multi-
AZ, validação de dados e outras 
verificações.

DBA, engenheiro de migração

Execute o monitoramento pós-
substituição.

Use ferramentas como Amazon 
CloudWatch e Amazon RDS 
Performance Insights para 
monitorar o banco de dados 
Amazon RDS for Oracle SE2.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador da AWS, DBA, 
engenheiro de migração

Recursos relacionados
AWS Prescriptive Guidance

• Migração de bancos de dados Oracle para a nuvem da AWS (guia)
• Avalie o downgrade dos bancos de dados Oracle para a Standard Edition 2 na AWS (guia)
• Migrar um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle (padrão)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando o Oracle Data Pump

(padrão)

Publicações no blog
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Agende trabalhos para Amazon RDS e Aurora PostgreSQL

• Migração de bancos de dados Oracle com quase zero tempo de inatividade usando o AWS DMS
• Analisando o gerenciamento de desempenho no Oracle SE usando o Amazon RDS for Oracle
• Gerenciando seu plano SQL no Oracle SE com o Amazon RDS for Oracle
• Implementando o particionamento de tabelas no Oracle Standard Edition: Parte 1

Agende trabalhos para Amazon RDS for 
PostgreSQL e Aurora PostgreSQL usando o 
Lambda e o Secrets Manager

Criado por Yaser Raja (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
relacionais

Alvo: PostgreSQL na AWS

Tipo R: N/A Carga de trabalho: código aberto Tecnologias: Bancos de dados

Serviços da AWS: AWS Lambda; 
Amazon RDS; AWS Secrets 
Manager; Amazon Aurora

Resumo
Para bancos de dados on-premises e bancos de dados hospedados em instâncias do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2), os administradores de banco de dados geralmente usam o utilitário cron
para programar tarefas.

Por exemplo, um trabalho para extração de dados ou um trabalho para limpeza de dados pode ser 
facilmente agendado usando cron. Para esses trabalhos, as credenciais do banco de dados geralmente 
são codificadas ou armazenadas em um arquivo de propriedades. No entanto, ao migrar para o Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) ou para a edição compatível com o Amazon Aurora 
PostgreSQL, você perde a capacidade de fazer login na instância hospedeira para agendar cron jobs. 

Esse padrão descreve como usar o AWS Lambda e o AWS Secrets Manager para agendar trabalhos 
para o Amazon RDS para bancos de dados compatíveis com PostgreSQL e Aurora PostgreSQL após a 
migração.   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Um banco de dados compatível com Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora PostgreSQL

Limitações

• Um trabalho deve ser concluído em 15 minutos, que é o limite de tempo limite da função Lambda. Para 
outros limites, consulte a documentação do AWS Lambda.
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Arquitetura

• O código de Job deve ser escrito em um idioma compatível com o Lambda.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Essa pilha apresenta trabalhos escritos em linguagens como Bash, Python e Java. As credenciais do 
banco de dados são armazenadas no arquivo de propriedades e o trabalho é agendado usando o Linux
cron.

Pilha de tecnologia alvo

Essa pilha tem uma função Lambda que usa as credenciais armazenadas no Secrets Manager para se 
conectar ao banco de dados e realizar a atividade. A função Lambda é iniciada no intervalo programado 
usando o Amazon CloudWatch Events.

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O AWS Lambda é um serviço computacional que permite que você execute o código sem provisionar 

ou gerenciar servidores. O AWS Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga apenas pelo 
tempo de computação utilizado; não haverá cobranças quando o código não estiver em execução. 
Com o AWS Lambda, você pode executar o código em praticamente qualquer tipo de aplicação ou 
serviço de backend sem precisar de administração. O AWS Lambda executa seu código em uma 
infraestrutura de computação de alta disponibilidade e gerencia todos os recursos computacionais, 
inclusive a manutenção do servidor e do sistema operacional, o provisionamento e a escalabilidade 
automática da capacidade e o monitoramento e o registro em log do código. Tudo o que você precisa 
fazer é fornecer o código em uma das linguagens compatíveis com o AWS Lambda.

• O Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em tempo real de eventos do sistema 
que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. Com regras simples que você pode configurar 
rapidamente, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais streams ou funções de 
destino. CloudWatch Os eventos se tornam cientes das alterações operacionais no momento em que 
elas ocorrem. Ele responde a essas alterações operacionais e executa a ação corretiva conforme 
necessário, enviando mensagens para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo alterações 
e capturando informações de estado. Você também pode usar CloudWatch os Events para programar 
ações automatizadas que sejam iniciadas automaticamente em determinados momentos usando 
expressões cron ou rate.

• O AWS Secrets Manager ajuda você a proteger segredos para acessar seus aplicativos, serviços e 
recursos de TI. Você pode alternar, gerenciar e recuperar credenciais de banco de dados, chaves de 
API e outros segredos durante seu ciclo de vida. Usuários e aplicativos recuperam segredos chamando 
as APIs do Secrets Manager, o que elimina a necessidade de codificar informações confidenciais em 
texto simples. O Secrets Manager oferece alternância secreta com integração integrada para o Amazon 
RDS, o Amazon Redshift e o Amazon DocumentDB. O serviço é extensível a outros tipos de segredos, 
incluindo chaves de API e tokens OAuth. O Secrets Manager permite que você controle o acesso aos 
segredos usando permissões refinadas e audite a rotação de segredos de forma centralizada para 
recursos na Nuvem AWS, em serviços de terceiros e no local.
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Epopéias

Epopéias
Armazenar credenciais de banco de dados no Secrets Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um usuário do banco de 
dados para a função Lambda.

É uma boa prática usar usuários 
de banco de dados separados 
para diferentes partes do seu 
aplicativo. Se já existir um 
usuário de banco de dados 
separado para seus cron jobs, 
use-o. Caso contrário, crie um 
novo usuário do banco de dados. 
Para obter mais informações, 
consulte Gerenciando usuários 
e funções do PostgreSQL
(postagem no blog da AWS).

DBA

Armazene credenciais de banco 
de dados como um segredo no 
Secrets Manager.

Siga as instruções em Criar um 
segredo de banco de dados
(documentação do Secrets 
Manager).

DBA, DevOps

Criar o código para a função Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha uma linguagem de 
programação compatível com o 
AWS Lambda.

Para ver uma lista dos idiomas, 
consulte Lambda runtimes
(documentação Lambda).

Desenvolvedor

Escreva a lógica para buscar as 
credenciais do banco de dados 
do Secrets Manager.

Para ver o código, consulte
Como fornecer credenciais de 
banco de dados com segurança 
para funções Lambda usando 
o AWS Secrets Manager
(postagem no blog da AWS).

Desenvolvedor

Escreva a lógica para realizar a 
atividade programada do banco 
de dados.

Migre seu código existente para 
o trabalho de agendamento que 
você está usando no local para 
a função do AWS Lambda. Para 
obter mais informações, consulte
Implantando funções do Lambda
(documentação do Lambda).

Desenvolvedor

Implemente o código e crie a função Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o pacote de implantação da 
função Lambda.

Este pacote contém o código e 
suas dependências. Para obter 

Desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
mais informações, consulte
Pacotes de implantação
(documentação do Lambda).

Criar a função do Lambda. No console do AWS Lambda, 
escolha Criar função, insira 
um nome de função, escolha o 
ambiente de execução e escolha
Criar função.

DevOps

Faça upload do pacote de 
implantação.

Escolha a função Lambda 
que você criou para abrir sua 
configuração. Você pode 
escrever seu código diretamente 
na seção de código ou carregar 
seu pacote de implantação. Para 
carregar seu pacote, vá para a 
seção Código da função, escolha 
o tipo de entrada de código
para carregar um arquivo.zip e 
selecione o pacote.

DevOps

Configure a função Lambda de 
acordo com seus requisitos.

Por exemplo, você pode definir 
o parâmetro Timeout para a 
duração que você espera que 
sua função Lambda tenha. Para 
obter mais informações, consulte
Configurando opções de função
(documentação do Lambda).

DevOps

Defina permissões para a função 
da função Lambda para acessar 
o Secrets Manager.

Para obter instruções, consulte
Usar segredos nas funções do 
AWS Lambda (documentação do 
Secrets Manager).

DevOps

Testar a função Lambda. Inicie a função manualmente 
para garantir que ela funcione 
conforme o esperado.

DevOps

Agende a função Lambda usando CloudWatch Eventos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma regra para executar 
a função do Lambda em uma 
programação.

Programe a função Lambda 
usando CloudWatch Eventos. 
Para obter instruções, consulte
Agendar funções do Lambda 
usando CloudWatch eventos
(tutorial deCloudWatch eventos).

DevOps

Recursos relacionados
• AWS Secrets Manager 
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Configure uma arquitetura HA/DR para o Oracle 

E-Business Suite no Amazon RDS Custom

• Conceitos Lambda
• Criar uma regra de CloudWatch eventos que é acionada por um evento
• Limites do AWS Lambda
• Consulte seu banco de dados da AWS a partir de seu aplicativo sem servidor (postagem no blog)

Configure uma arquitetura HA/DR para o Oracle E-
Business Suite no Amazon RDS Custom com um 
banco de dados em espera ativo

Criado por Simon Cunningham (AWS) e Nitin Saxena

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
infraestrutura

Carga horária: Oracle

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve como você pode arquitetar sua solução Oracle E-Business no Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) personalizada para alta disponibilidade (HA) e recuperação de desastres 
(DR) configurando um banco de dados de réplicas de leitura personalizado do Amazon RDS em outra zona 
de disponibilidade da Amazon Web Services (AWS) e convertendo-o em um banco de dados em espera 
ativo. A criação da réplica de leitura personalizada do Amazon RDS é totalmente automatizada por meio 
do AWS Management Console.

Esse padrão não discute as etapas para adicionar mais camadas de aplicativos e sistemas de arquivos 
compartilhados, que também podem fazer parte de uma arquitetura HA/DR. Para obter mais informações 
sobre esses tópicos, consulte as seguintes Notas de Support da Oracle: 1375769.1, 1375670.1 e 
1383621.1 (seção 5, Opções avançadas de clonagem). (O acesso requer uma conta do Oracle Support.)

Para migrar o sistema E-Business Suite para uma arquitetura Single-AZ de camada única na Amazon Web 
Services (AWS), consulte o padrão Migrar o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom.

O Oracle E-Business Suite é uma solução de planejamento de recursos corporativos (ERP) para 
automatizar processos em toda a empresa, como finanças, recursos humanos, cadeias de suprimentos e 
manufatura. Ele tem uma arquitetura de três camadas: cliente, aplicação e banco de dados. Anteriormente, 
você tinha que executar seu banco de dados do E-Business Suite em uma instância autogerenciada do 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), mas agora você pode se beneficiar do Amazon RDS 
Custom.   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma instalação existente do E-Business Suite no Amazon RDS Custom; veja o padrão Migrar o Oracle 
E-Business Suite para o Amazon RDS Custom

• Se você quiser alterar a réplica de leitura para somente leitura e usá-la para transferir os relatórios 
para o modo de espera, uma licença de banco de dados Oracle Active Data Guard (consulte a Lista de 
Preços Comerciais da Oracle Technology)
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Arquitetura

Limitações

• Limitações e configurações não suportadas para bancos de dados Oracle no Amazon RDS Custom
• Limitações associadas às réplicas de leitura do Amazon RDS Custom for Oracle

Versões do produto

Para versões do banco de dados Oracle e classes de instâncias suportadas pelo Amazon RDS Custom, 
consulte Requisitos e limitações do Amazon RDS Custom for Oracle.

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra uma arquitetura representativa do E-Business Suite na AWS que inclui várias 
zonas de disponibilidade e níveis de aplicativos em uma configuração ativa/passiva. O banco de dados usa 
uma instância de banco de dados Amazon RDS Custom e uma réplica de leitura do Amazon RDS Custom. 
A réplica de leitura usa o Active Data Guard para replicar em outra zona de disponibilidade. Você também 
pode usar a réplica de leitura para descarregar o tráfego de leitura no banco de dados primário e para fins 
de emissão de relatórios.

Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com réplicas de leitura do Amazon RDS Custom for 
Oracle na documentação do Amazon RDS. 

A réplica de leitura personalizada do Amazon RDS é criada por padrão conforme montada. No entanto, 
se você quiser transferir algumas de suas cargas de trabalho somente leitura para o banco de dados em 
espera para reduzir a carga em seu banco de dados principal, você pode alterar manualmente o modo 
das réplicas montadas para somente leitura seguindo as etapas na seção Epics (p. 651). Um caso de 
uso típico para isso seria executar seus relatórios a partir do banco de dados em espera. A mudança para 
somente leitura requer uma licença ativa de banco de dados em espera. 

Quando você cria uma réplica de leitura na AWS, o sistema usa o corretor Oracle Data Guard escondido. 
 Essa configuração é gerada e configurada automaticamente no modo Desempenho Máximo da seguinte 
forma:

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: MaxPerformance 
  Members: 
  vis_a - Primary database 
    vis_b - Physical standby database  
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 58 seconds ago)

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon RDS Custom for Oracle é um serviço de banco de dados gerenciado para aplicações 
herdadas, personalizadas e em pacote que exigem acesso ao sistema operacional subjacente e ao 
ambiente de banco de dados. Ele automatiza tarefas e operações de administração de banco de dados 
e permite que você, como administrador de banco de dados, acesse e personalize seu ambiente de 
banco de dados e sistema operacional. 

Outras ferramentas
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Epopeias

• O Oracle Data Guard é uma ferramenta que ajuda você a criar e gerenciar bancos de dados em espera 
da Oracle. Esse padrão usa o Oracle Data Guard para configurar um banco de dados em espera ativo 
no Amazon RDS Custom.

Epopeias
Crie uma réplica de leitura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma réplica de leitura da 
instância de banco de dados 
Amazon RDS Custom.

Para criar uma réplica de 
leitura, siga as instruções na
documentação do Amazon RDS
e use a instância de banco de 
dados personalizada do Amazon 
RDS que você criou (consulte a 
seção Pré-requisitos (p. 649)) 
como banco de dados de origem.

Por padrão, a réplica de leitura 
personalizada do Amazon RDS 
é criada como um modo de 
espera físico e está no estado 
montado. Isso é intencional para 
garantir a conformidade com 
a licença Oracle Active Data 
Guard. Siga as próximas etapas 
para converter a réplica de leitura 
no modo somente leitura.

DBA

Altere a réplica de leitura para um modo de espera ativo somente para leitura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect à réplica de leitura 
personalizada do Amazon RDS.

Use os comandos a seguir para 
converter seu banco de dados 
físico em espera em um banco 
de dados em espera ativo.   

Importante: Esses comandos 
exigem uma licença de espera 
ativa da Oracle. Para obter uma 
licença, entre em contato com 
seu representante da Oracle.

$ sudo su - rdsdb
-bash-4.2$ sql
SQL> select 
 process,status,sequence# 
 from v$managed_standby;

PROCESS    STATUS       
  SEQUENCE#
--------- ------------ 
 ----------

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ARCH       CLOSING           
  3956
ARCH       CONNECTED         
     0
ARCH       CLOSING           
  3955
ARCH       CLOSING           
  3957
RFS        IDLE              
     0
RFS        IDLE              
  3958
MRP0       APPLYING_LOG      
  3958
SQL> select name, 
 database_role, open_mode 
 from v$database;

NAME       DATABASE_ROLE   
  OPEN_MODE
--------- ---------------- 
 --------------------
VIS        PHYSICAL STANDBY 
 MOUNTED
SQL> alter database recover 
 managed standby database 
 cancel;
Database altered.
Open the standby database
SQL> alter database open;
Database altered.
SQL> select name, 
 database_role, open_mode 
 from v$database;

NAME       DATABASE_ROLE   
  OPEN_MODE
--------- ---------------- 
 --------------------
VIS        PHYSICAL STANDBY 
 READ ONLY

Inicie a recuperação de mídia 
com a aplicação de registros em 
tempo real.

Para ativar o recurso de 
aplicação de registro em tempo 
real, use os seguintes comandos. 
Eles convertem e validam o 
standby (réplica de leitura) como 
um banco de dados em espera 
ativo, para que você possa se 
conectar e executar consultas 
somente para leitura.

SQL>   alter database 
 recover managed standby 
 database using current 
 logfile disconnect from 
 session;
Database altered

DBA
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o status do banco de 
dados.

Para verificar o status do banco 
de dados, use o comando a 
seguir.

SQL> select name, 
 database_role, open_mode 
 from v$database;
NAME      DATABASE_ROLE   
  OPEN_MODE
--------- ---------------- 
 --------------------
VIS       PHYSICAL STANDBY 
 READ ONLY WITH APPLY

DBA

Marque o modo de reaplicação. Para verificar o modo de 
reaplicação, use o comando a 
seguir.

SQL> select 
 process,status,sequence# 
 from v$managed_standby;
PROCESS    STATUS       
  SEQUENCE#
--------- ------------ 
 ----------
ARCH       CLOSING           
  3956
ARCH       CONNECTED         
     0
ARCH       CLOSING           
  3955
ARCH       CLOSING           
  3957
RFS        IDLE              
     0
RFS        IDLE              
  3958
MRP0       APPLYING_LOG      
  3958 
  
SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ ONLY WITH APPLY

DBA

Recursos relacionados
• Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom (AWS Prescriptive Guidance)
• Trabalhando com o Amazon RDS Custom (documentação do Amazon RDS)
• Trabalhar com réplicas de leitura do Amazon RDS Custom for Oracle (documentação do Amazon RDS)
• Amazon RDS Custom for Oracle — Novos recursos de controle em ambiente de banco de dados (blog 

de notícias da AWS)
• Migração do Oracle E-Business Suite na AWS (whitepaper da AWS)
• Arquitetura do Oracle E-Business Suite na AWS (whitepaper da AWS)
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Configure a replicação de dados entre o RDS 

para MySQL e o MySQL no Amazon EC2

Configure a replicação de dados entre o Amazon 
RDS for MySQL e o MySQL no Amazon EC2 
usando GTID

Criado por Rajesh Madiwale (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados Carga de trabalho: código aberto

Resumo
Esse padrão descreve como configurar a replicação de dados na nuvem Amazon Web Services (AWS) 
entre um Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para instância de banco de dados MySQL e 
um banco de dados MySQL em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usando a 
replicação do identificador de transação global (GTID) nativo do MySQL.

Com os GTIDs, as transações são identificadas e rastreadas quando são confirmadas no servidor de 
origem e aplicadas por réplicas. Você não precisa se referir aos arquivos de log ao iniciar uma nova réplica 
durante o failover.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

•  Uma conta ativa da AWS
• Uma instância do Amazon Linux implantada

Restrições

• Essa configuração exige que uma equipe interna execute as consultas somente para leitura.
• As versões do MySQL de origem e de destino precisam ser as mesmas.
• A replicação é configurável na mesma região da AWS e na nuvem privada virtual (VPC).

Versões do produto

• Amazon RDS 5.7.23 e versões mais recentes, que são as que oferecem suporte ao GTID

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Amazon RDS para MySQL

Pilha de tecnologia alvo

• MySQL no Amazon EC2
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Ferramentas

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação na Nuvem 
AWS. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e aumentá-los ou reduzi-los 
rapidamente.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para MySQL ajuda você a configurar, operar e 
escalar um banco de dados relacional MySQL na Nuvem AWS.

Outros serviços

• GTIDs são identificadores exclusivos gerados para transações MySQL confirmadas.
• O mysqldump é um utilitário de cliente para realizar backups lógicos produzindo instruções SQL que 

podem ser executadas para reproduzir as definições do objeto do banco de dados de origem e os dados 
da tabela.

• mysql é o cliente de linha de comando para o MySQL.

Epopéias
Crie e preparar a instância de banco de dados do Amazon RDS for MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância do RDS para 
MySQL.

Para criar a instância do RDS 
para MySQL, siga as etapas 
na documentação do Amazon 
RDS, usando os valores dos 
parâmetros que serão abordados 
na próxima tarefa.

DBA, DevOps engenheiro

Habilite as configurações 
relacionadas ao GTID no grupo 
de parâmetros do banco de 
dados.

Habilite os seguintes parâmetros 
no grupo de parâmetros de 
banco de dados do Amazon RDS 
for MySQL.

enforce_gtid_consistencyDefina 
comoon egtid-mode defina 
comoon.

 

DBA

Reinicialize a instância do 
Amazon RDS for MySQL.

A reinicialização é necessária 
para que as alterações de 
parâmetros entrem em vigor.

DBA

Crie um usuário e conceda a ele 
permissões de replicação.

Para instalar o MySQL, use os 
seguintes comandos.

CREATE USER 'repl'@'%' 
 IDENTIFIED BY 'xxxx';

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
GRANT REPLICATION slave ON 
 *.* TO 'repl'@'%' ;
FLUSH PRIVILEGES;

 

Instalar e preparar o MySQL na instância do Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar o MySQL no Amazon 
Linux.

Para instalar o MySQL, use os 
seguintes comandos.

sudo yum update
sudo wget https://
dev.mysql.com/get/
mysql57-community-release-
el7-11.noarch.rpm
sudo yum localinstall 
 mysql57-community-release-
el7-11.noarch.rpm  
sudo yum install mysql-
community-server
sudo systemctl start mysqld

DBA

Faça login no MySQL na 
instância do EC2 e crie o banco 
de dados.

O nome do banco de dados 
deve ser igual ao nome do banco 
de dados no Amazon RDS for 
MySQL. No exemplo a seguir, 
o nome do banco de dados 
éreplication.

create database replication;

DBA

Edite o arquivo de configuração 
do MySQL e reinicie o banco de 
dados.

Edite omy.conf arquivo que 
está localizado em/etc/
adicionando os seguintes 
parâmetros.

server-id=3
gtid_mode=ON
enforce_gtid_consistency=ON
replicate-ignore-db=mysql
binlog-format=ROW
log_bin=mysql-bin

Em seguida, reinicie omysqld
serviço.

systemctl mysqld restart

DBA
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Configurar a replicação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exporte o despejo de dados do 
banco de dados Amazon RDS for 
MySQL.

Para exportar o dump do 
Amazon RDS for MySQL, use o 
comando a seguir.

mysqldump --single-
transaction  -h 
 mydb.xxxxxxx.amazonaws.com 
  -uadmin -p --databases 
 replication > replication-
db.sql

DBA

Restaure o arquivo de 
despejo .sql no banco de dados 
MySQL no Amazon EC2.

Para importar o dump para o 
banco de dados MySQL no 
Amazon EC2, use o seguinte 
seguinte para importar o dump 
para o banco de dados MySQL 
no Amazon EC2.

mysql -D replication -uroot 
 -p  < replication-db.sql

DBA

Configure o banco de dados 
MySQL no Amazon EC2 como 
uma réplica.

Para iniciar a replicação e 
verificar o status da replicação, 
faça login no banco de dados 
MySQL no Amazon EC2 e use o 
comando a seguir.

CHANGE MASTER TO 
 MASTER_HOST="mydb.xxxxxxx.amazonaws.com", 
 MASTER_USER="repl", 
 MASTER_PASSWORD="rep123", 
 MASTER_PORT=3306, 
 MASTER_AUTO_POSITION = 1;
START SLAVE;
SHOW SLAVE STATUS\G

DBA

Recursos relacionados
• Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux
• Instalando o MySQL no Linux usando o repositório MySQL Yum
• Replicação com identificadores globais de transações
• Uso da replicação baseada em GTID para o Amazon RDS for MySQL

Funções de alternância de um PeopleSoft aplicativo 
Oracle no Amazon RDS Custom for Oracle
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Resumo

Criado por sampath kathirvel (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
Infraestrutura

Carga de trabalho: Oracle

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Para executar a solução de planejamento de recursos PeopleSoft corporativos (ERP) da Oracle na 
Amazon Web Services (AWS), você pode usar o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ou o
Amazon RDS Custom for Oracle, que oferece suporte a aplicativos legados, personalizados e em pacotes 
que exigem acesso ao sistema operacional (SO) subjacente e ao ambiente de banco de dados. Para ver 
os principais fatores a serem considerados ao planejar uma migração, consulte Estratégias de migração de 
banco de dados Oracle no AWS Prescriptive Guidance.

Esse padrão se concentra nas etapas para realizar uma troca do Oracle Data Guard, ou transição de 
função, para um banco de dados de PeopleSoft aplicativos executado no Amazon RDS Custom como 
o banco de dados principal com um banco de dados de réplica de leitura. O padrão inclui etapas para 
configurar o failover de início rápido (FSFO). Durante esse processo, os bancos de dados na configuração 
do Oracle Data Guard continuam funcionando em suas novas funções. Os casos de uso típicos da 
transição para o Oracle Data Guard são exercícios de recuperação de desastres (DR), atividades de 
manutenção programada em bancos de dados e patches contínuos Standby-First Patch Apply. Para obter 
mais informações, consulte a publicação do blog Reduza o tempo de inatividade da alternância de patches 
de banco de dados no Amazon RDS Custom.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conclusão do Add HA to Oracle PeopleSoft on Amazon RDS Custom usando um padrão de réplica de 
leitura.

Limitações

• Limitações e configurações não suportadas do RDS Custom for Oracle
• Limitações associadas às réplicas de leitura do Amazon RDS Custom for Oracle

Versões do produto

• Para versões do banco de dados Oracle suportadas pelo Amazon RDS Custom, consulte RDS Custom 
for Oracle.

• Para classes de instância de banco de dados Oracle suportadas pelo Amazon RDS Custom, consulte
Suporte de classe de instância de banco de dados para RDS Custom for Oracle.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon RDS Custom for Oracle

Arquitetura alvo
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O diagrama a seguir mostra uma instância de banco de dados personalizada do Amazon RDS e uma 
réplica de leitura personalizada do Amazon RDS. O Oracle Data Guard fornece transição de funções 
durante o failover para DR.

Para uma arquitetura representativa usando o Oracle PeopleSoft na AWS, consulte Configurar uma 
PeopleSoft arquitetura altamente disponível na AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon RDS Custom for Oracle é um serviço de banco de dados gerenciado para aplicativos 
herdados, personalizados e em pacote que exigem acesso ao ambiente de banco de dados e sistema 
de dados subjacentes.

• O AWS Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas no seu código, incluindo senhas, 
por uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo de forma programática. 
Nesse padrão, você recupera as senhas de usuário do banco de dados do Secrets Manager 
paraRDS_DATAGUARD com o nome secretodo-not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>
+-dg.

Outros serviços

• O Oracle Data Guard ajuda você a criar, manter, gerenciar e monitorar bancos de dados em espera. 
Esse padrão usa o Oracle Data Guard Maximum Performance para funções de transição (alternância do 
Oracle Data Guard).

Práticas recomendadas
Para sua implantação de produção, recomendamos iniciar a instância observadora em uma terceira zona 
de disponibilidade, separada dos nós primário e da réplica de leitura.

Epopéias
Inicie a transição de funções

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pause a automação do banco 
de dados tanto para o principal 
quanto para a réplica.

Embora a estrutura de 
automação personalizada do 
RDS não interfira no processo 
de transição de funções, é uma 
boa prática pausar a automação 
durante a transição do Oracle 
Data Guard.

Para pausar e retomar a 
automação do banco de dados 
personalizado do RDS, siga as 
instruções em Pausar e retomar 
a automação personalizada do 
RDS.

Administrador de nuvem, DBA
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o status do Oracle Data 
Guard.

Para verificar o status do Oracle 
Data Guard, faça login no banco 
de dados principal. Esse padrão 
inclui código para usar um banco 
de dados de contêB

Não Não Não Não Não Não Não

-bash-4.2$ dgmgrl 
 RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_A
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Mon Nov 28 20:55:50 2022
Version 19.10.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates. All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "ORCL_A"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 59 
 seconds ago)
DGMGRL>

Não B

CDB-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_A
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 18 06:13:07 2023
Version 19.16.0.0.0
Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates.  All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_A"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
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  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 52 
 seconds ago)
DGMGRL>

Verifique a função da instância. Abra o AWS Management 
Console e navegue até o 
console do Amazon RDS. Na 
seção Replicação do banco de 
dados, na guia Conectividade 
e segurança, verifique a função 
da instância para o primário e a 
réplica.

A função principal deve 
corresponder ao banco de dados 
primário do Oracle Data Guard, 
e a função de réplica deve 
corresponder ao banco de dados 
físico em espera do Oracle Data 
Guard.

Administrador de nuvem, DBA
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Execute a transição. Para realizar a alternância, 
conecte-se aDGMGRL partir do nó 
primário.

Não Não Não Não Não Não Não

DGMGRL> switchover to 
 orcl_d;
Performing switchover NOW, 
 please wait...
Operation requires a 
 connection to database 
 "orcl_d"
Connecting ...
Connected to "ORCL_D"
Connected as SYSDG.
New primary database 
 "orcl_d" is opening...
Operation requires start 
 up of instance "ORCL" on 
 database "orcl_a"
Starting instance "ORCL"...
Connected to an idle 
 instance.
ORACLE instance started.
Connected to "ORCL_A"
Database mounted.
Database opened.
Connected to "ORCL_A"
Switchover succeeded, new 
 primary is "orcl_d"
DGMGRL>   

Não B

DGMGRL> switchover to 
 rdscdb_b
Performing switchover NOW, 
 please wait...
New primary database 
 "rdscdb_b" is opening...
Operation requires start 
 up of instance "RDSCDB" on 
 database "rdscdb_a"
Starting instance 
 "RDSCDB"...
Connected to an idle 
 instance.
ORACLE instance started.
Connected to "RDSCDB_A"
Database mounted.
Database opened.
Connected to "RDSCDB_A"
Switchover succeeded, new 
 primary is "rdscdb_b"
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Verifique a conexão do Oracle 
Data Guard.

Após a transição, verifique a 
conexão do Oracle Data Guard 
do nó primário paraDGMGRL o.

Não Não Não Não Não Não Não

DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_d - Primary database
orcl_a - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 60 
 seconds ago)
DGMGRL>  

DGMGRL> show configuration 
 lag;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_d - Primary database
orcl_a - Physical standby 
 database  
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 0 seconds ago)
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 44 
 seconds ago)
DGMGRL> 

Não B

DGMGRL> show configuration
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_b - Primary 
 database 
    rdscdb_a - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 52 
 seconds ago)
DGMGRL>  
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DGMGRL> show configuration 
 lag
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_b - Primary 
 database 
    rdscdb_a - Physical 
 standby database  
               Transport 
 Lag:      0 seconds 
 (computed 0 seconds ago) 
               Apply Lag:    
       0 seconds (computed 0 
 seconds ago)
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 53 
 seconds ago)
DGMGRL>

Verifique a função da instância 
no console do Amazon RDS.

Depois de realizar a troca de 
função, o console do Amazon 
RDS mostra as novas funções 
na seção Replicação na guia
Conectividade e segurança
em Bancos de dados. Poderá 
levar alguns minutos para que 
o estado de replicação seja 
atualizado de vazio para Não 
Não Não Não Não Não Não Não 
Não Não Não Não Não Não Não 
Não Não Não Não.

DBA

Configurar FSFO

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Redefina a alternância. Volte a alternar para o nó 
primário.

DBA

Instalar e iniciar o observador. Um processo observador é um 
componenteDGMGRL cliente, 
normalmente executado em 
uma máquina diferente dos 
bancos de dados primários e de 
espera. A instalação do ORACLE 
HOME para o observador 
pode ser uma instalação do 
Oracle Client Administrator, 
ou você pode instalar o Oracle 
Database Enterprise Edition 
ou a Personal Edition. Para 
obter mais informações sobre a 

DBA
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instalação do observador para 
sua versão do banco de dados, 
consulte Instalando e iniciando o 
Observer. Para configurar a alta 
disponibilidade do processo do 
observador, faça o seguinte:

• Habilite a recuperação 
automática da instância do 
EC2 para a instância do EC2 
que executa seu observador. 
Você precisa automatizar 
o processo de inicialização 
do observador como parte 
da inicialização do sistema 
operacional.

• Implante um observador na 
instância do EC2 e configure 
um grupo do Amazon EC2 
Auto Scaling com tamanho 
um (1). No caso de falha da 
instância do EC2, o grupo de 
escalabilidade automática 
ativa automaticamente outra 
instância do EC2.

Para o Oracle 12c Release 2 e 
versões posteriores, você pode 
implantar até três observadores. 
Um observador é o observador 
principal e os demais são 
observadores alternativos. 
Quando o observador principal 
falha, um dos observadores 
de backup assume a função 
principal.
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Connect ao DGMGRL a partir do 
host do observador.

O host do observador é 
configurado comtnsnames.ora
entradas para conectividade 
de banco de dados primário 
e em espera. Você pode 
ativar o FSFO com o modo 
de proteção de desempenho 
máximo, desde que a perda 
de dados esteja dentro da
FastStartFailoverLagLimitconfiguração 
(valor em segundos). No entanto, 
você deve usar o modo de 
proteção de disponibilidade 
máxima para trabalhar para obter 
zero perda de dados (RPO=0).

Não Não Não Não Não Não Não

DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 58 
 seconds ago)
DGMGRL> show configuration 
 lag
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - Physical standby 
 database  
Transport Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Apply Lag: 0 seconds 
 (computed 1 second ago)
Fast-Start Failover: 
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 5 
 seconds ago)
DGMGRL>

Não B

-bash-4.2$ dgmgrl 
 C##RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_RDSCDB_A
DGMGRL for Linux: Release 
 19.0.0.0.0 - Production on 
 Wed Jan 18 06:55:09 2023
Version 19.16.0.0.0
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Copyright (c) 1982, 
 2019, Oracle and/or its 
 affiliates.  All rights 
 reserved.
Welcome to DGMGRL, type 
 "help" for information.
Password:
Connected to "RDSCDB_A"
Connected as SYSDG.
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover:  
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 18 
 seconds ago)
DGMGRL>
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Modifique o banco de dados em 
espera para ser o destino do 
failover.

Connect do nó primário ou do 
nó observador a um banco de 
dados em espera. (Embora sua 
configuração possa ter vários 
bancos de dados em espera, 
você precisa se conectar a 
apenas um por vez.)

Não Não Não Não Não Não Não

DGMGRL> edit database 
 orcl_a set property 
 FastStartFailoverTarget='orcl_d';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> edit database 
 orcl_d set property 
 FastStartFailoverTarget='orcl_a';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> show database orcl_a 
 FastStartFailoverTarget;
FastStartFailoverTarget = 
 'orcl_d'
DGMGRL> show database orcl_d 
 FastStartFailoverTarget;
FastStartFailoverTarget = 
 'orcl_a'
DGMGRL>

Não B

DGMGRL> edit database 
 orcl_a set property 
 FastStartFailoverTarget='rdscdb_b';
Object "orcl_a" was not 
 found
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_a set property 
 FastStartFailoverTarget='rdscdb_b';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> edit database 
 rdscdb_b set property 
 FastStartFailoverTarget='rdscdb_a';
Property 
 "faststartfailovertarget" 
 updated
DGMGRL> show 
 database rdscdb_a 
 FastStartFailoverTarget; 
  FastStartFailoverTarget = 
 'rdscdb_b'
DGMGRL> show 
 database rdscdb_b 
 FastStartFailoverTarget; 
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  FastStartFailoverTarget = 
 'rdscdb_a'
DGMGRL>

Configure 
FastStartFailoverThreshold a 
conexão com o DGMGRL.

O valor padrão é 30 segundos no 
Oracle 19c e o valor mínimo é 6 
segundos. Um valor menor pode 
reduzir potencialmente o objetivo 
de tempo de recuperação (RTO) 
durante o failover. Um valor mais 
alto ajuda a reduzir a chance 
de erros transitórios de failover 
desnecessários no banco de 
dados principal.

A estrutura de automação RDS 
Custom for Oracle monitora a 
integridade do banco de dados 
e executa ações corretivas 
a cada poucos segundos. 
Portanto, recomendamos 
FastStartFailoverThreshold 
definir um valor maior que 10 
segundos. O exemplo a seguir 
configura o valor limite em 35 
segundos.

Não CBD ou CDB

DGMGRL> edit configuration 
 set property 
 FastStartFailoverThreshold=35;
Property 
 "faststartfailoverthreshold" 
 updated
DGMGRL> show configuration 
 FastStartFailoverThreshold;
FastStartFailoverThreshold = 
 '35'
DGMGRL>
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Habilite o FSFO conectando-
se ao DGMGRL a partir do nó 
primário ou observador.

Se o banco de dados não tiver o
Flashback Database ativado, a 
mensagem de avisoORA-16827
será exibida. O banco de dados 
opcional de flashback ajuda a 
restabelecer automaticamente 
os bancos de dados primários 
com falha até um momento antes 
do failover, se a propriedade de
FastStartFailoverAutoReinstateconfiguração 
estiver definida comoTRUE (que 
é o padrão).

Não Não Não Não Não Não Não

DGMGRL> enable fast_start 
 failover;
Warning: ORA-16827: 
 Flashback Database is 
 disabled
Enabled in Zero Data Loss 
 Mode.
DGMGRL>  
DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
Warning: ORA-16819: fast-
start failover observer not 
 started
orcl_d - (*) Physical 
 standby database  
Warning: ORA-16819: fast-
start failover observer not 
 started
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
WARNING (status updated 29 
 seconds ago)
DGMGRL>

Não B

DGMGRL> enable fast_start 
 failover;
Warning: ORA-16827: 
 Flashback Database is 
 disabled
Enabled in Zero Data Loss 
 Mode.
DGMGRL> show configuration;
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
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  rdscdb_a - Primary 
 database 
    Warning: ORA-16819: 
 fast-start failover 
 observer not started 
    rdscdb_b - (*) Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
WARNING   (status updated 11 
 seconds ago)
DGMGRL>
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Inicie o observador para 
monitoramento do FSFO e 
verifique o status.

Você pode iniciar o observador 
antes ou depois de ativar o 
FSFO. Se o FSFO já estiver 
habilitado, o observador 
começará imediatamente a 
monitorar o status e as conexões 
com os bancos de dados em 
espera primário e de destino. Se 
o FSFO não estiver habilitado, 
o observador não iniciará o 
monitoramento até que o FSFO 
seja ativado.

Quando você inicia o observador, 
a configuração principal do 
banco de dados será exibida 
sem nenhuma mensagem de 
erro, conforme evidenciado 
peloshow configuration
comando anterior.

Não Não Não Não Não Não Não

DGMGRL> start observer;
[W000 
 2022-12-01T06:16:51.271+00:00] 
 FSFO target standby is 
 orcl_d
Observer 'ip-10-0-1-89' 
 started
[W000 
 2022-12-01T06:16:51.352+00:00] 
 Observer trace level is set 
 to USER

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_a - Primary database
orcl_d - (*) Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
SUCCESS (status updated 56 
 seconds ago)
DGMGRL>  

DGMGRL> show observer
Configuration - rds_dg
Primary: orcl_a
Active Target: orcl_d
Observer "ip-10-0-1-89" - 
 Master
Host Name: ip-10-0-1-89
Last Ping to Primary: 1 
 second ago
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Last Ping to Target: 1 
 second ago
DGMGRL>

Não B

DGMGRL> start observer;
Succeeded in opening 
 the observer file 
 "/home/oracle/
fsfo_ip-10-0-1-56.dat".
[W000 
 2023-01-18T07:31:32.589+00:00] 
 FSFO target standby is 
 rdscdb_b
Observer 'ip-10-0-1-56' 
 started
The observer log file 
 is '/home/oracle/
observer_ip-10-0-1-56.log'.

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg 
  Protection Mode: 
 MaxAvailability 
  Members: 
  rdscdb_a - Primary 
 database 
    rdscdb_b - (*) Physical 
 standby database  
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 12 
 seconds ago)
DGMGRL>  

DGMGRL> show observer;
Configuration - rds_dg 
  Primary:            
 rdscdb_a 
  Active Target:      
 rdscdb_b
Observer "ip-10-0-1-56" - 
 Master 
  Host Name:                 
    ip-10-0-1-56 
  Last Ping to Primary:      
    1 second ago 
  Last Ping to Target:       
    2 seconds ago
DGMGRL>
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Verifique o failover. Nesse cenário, um teste de 
failover pode ser realizado 
interrompendo manualmente 
a instância primária do EC2. 
Antes de interromper a instância 
do EC2, use otail comando 
para monitorar o arquivo de log 
do observador com base em 
sua configuração. UseDGMGRL
para fazer login no banco de 
dados em esperaorcl_d com 
o usuárioRDS_DATAGUARD
e verificar o status do Oracle 
Data Guard. Deve mostrar que 
esseorcl_d é o novo banco de 
dados primário.

Nota: Neste cenário de teste de 
failover,orcl_d está o banco de 
dados não CDB.

Antes do failover, o banco 
de dados de flashback foi 
ativadoorcl_a. Depois que 
o antigo banco de dados 
primário retorna on-line e inicia 
noMOUNT estado, o observador o 
restabelece em um novo banco 
de dados em espera. O banco de 
dados restabelecido atua como 
alvo do FSFO para o novo banco 
de dados primário. Você pode 
verificar os detalhes nos logs do 
observador.

DGMGRL> show configuration
Configuration - rds_dg
Protection Mode: 
 MaxAvailability
Members:
orcl_d - Primary database
Warning: ORA-16824: multiple 
 warnings, including fast-
start failover-related 
 warnings, detected for the 
 database
orcl_a - (*) Physical 
 standby database (disabled)
ORA-16661: the standby 
 database needs to be 
 reinstated
Fast-Start Failover: Enabled 
 in Zero Data Loss Mode
Configuration Status:
WARNING (status updated 25 
 seconds ago)
DGMGRL>
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Veja a seguir a saída de exemplo 
emobserver.log.

$ tail -f /tmp/observer.log
Unable to connect 
 to database using 
 rds_custom_orcl_a
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.589+00:00] 
 Primary database cannot be 
 reached.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.589+00:00] 
 Fast-Start Failover 
 threshold has expired.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.590+00:00] 
 Try to connect to the 
 standby.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.590+00:00] 
 Making a last connection 
 attempt to primary database 
 before proceeding with 
 Fast-Start Failover.
[W000 
 2023-01-18T07:50:32.591+00:00] 
 Check if the standby is 
 ready for failover.
[S002 
 2023-01-18T07:50:32.591+00:00] 
 Fast-Start Failover 
 started...
2023-01-18T07:50:32.591+00:00
Initiating Fast-Start 
 Failover to database 
 "orcl_d"...
[S002 
 2023-01-18T07:50:32.592+00:00] 
 Initiating Fast-start 
 Failover.
Performing failover NOW, 
 please wait...
Failover succeeded, new 
 primary is "orcl_d"
2023-01-18T07:55:32.101+00:00
[S002 
 2023-01-18T07:55:32.591+00:00] 
 Fast-Start Failover 
 finished...
[W000 
 2023-01-18T07:55:32.591+00:00] 
 Failover succeeded. Restart 
 pinging.
[W000 
 2023-01-18T07:55:32.603+00:00] 
 Primary database has 
 changed to orcl_d.
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.618+00:00] 
 Try to connect to the 
 primary.
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[W000 
 2023-01-18T07:55:33.622+00:00] 
 Try to connect to the 
 primary rds_custom_orcl_d.
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.634+00:00] 
 The standby orcl_a needs to 
 be reinstated
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.654+00:00] 
 Try to connect to the new 
 standby orcl_a.
[W000 
 2023-01-18T07:55:33.654+00:00] 
 Connection to the primary 
 restored!
[W000 
 2023-01-18T07:55:35.654+00:00] 
 Disconnecting from database 
 rds_custom_orcl_d.
[W000 
 2023-01-18T07:55:57.701+00:00] 
 Try to connect to the new 
 standby orcl_a.
ORA-12170: TNS:Connect 
 timeout occurred

Configurar a conectividade entre o aplicativo Oracle Peoplesoft e o banco de 
dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e inicie o serviço no banco 
de dados principal.

Você pode evitar alterações 
na configuração do aplicativo 
durante uma transição de 
função usando uma entrada 
TNS que contém os endpoints 
primários e de banco de dados 
em espera na configuração. 
Você pode definir dois serviços 
de banco de dados baseados 
em funções para suportar 
cargas de trabalho de leitura/
gravação e somente leitura. No 
exemplo a seguir,orcl_rw está 
o serviço de leitura/gravação que 
está ativo no banco de dados 
principal. orcl_roé o serviço 
somente para leitura e está ativo 
no banco de dados em espera 
que foi aberto no modo somente 
leitura.

SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME OPEN_MODE
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--------- 
 --------------------
ORCL READ WRITE
SQL> exec 
 dbms_service.create_service('orcl_rw','orcl_rw');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.
SQL> exec 
 dbms_service.create_service('orcl_ro','orcl_ro');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.

SQL> exec 
 dbms_service.start_service('orcl_rw');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.
SQL>

Inicie o serviço no banco de 
dados em espera.

Para iniciar o serviço no banco 
de dados em espera somente 
para leitura, use o código a 
seguir.

SQL> select name,open_mode 
 from v$database;
NAME OPEN_MODE
--------- 
 --------------------
ORCL READ ONLY WITH APPLY
SQL> exec 
 dbms_service.start_service('orcl_ro');
PL/SQL procedure 
 successfully completed.
SQL>
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Automatize a inicialização do 
serviço quando o banco de 
dados principal for reiniciado.

Para iniciar automaticamente 
o serviço no banco de dados 
principal quando ele for 
reiniciado, use o código a seguir.

SQL> CREATE OR REPLACE 
 TRIGGER TrgDgServices after 
 startup on database
DECLARE
db_role VARCHAR(30);
db_open_mode VARCHAR(30);
BEGIN
SELECT DATABASE_ROLE, 
 OPEN_MODE INTO db_role, 
 db_open_mode FROM V
$DATABASE;
IF db_role = 'PRIMARY' THEN
DBMS_SERV 2 
 ICE.START_SERVICE('orcl_rw');
END IF;
IF db_role = 'PHYSICAL 
 STANDBY' AND db_open_mode 
 LIKE 'READ ONLY%' THEN
DBMS_SERVICE.START_SERVICE('orcl_ro');
END IF;
END;
/  
Trigger created.
SQL> 
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Configure uma conexão 
entre os bancos de dados de 
leiturururururururura/gravação e 
leitura.

Você pode usar o exemplo 
de configuração de aplicativo 
a seguir para a conexão de 
leiturururururururura/gravação e 
leitura.

ORCL_RW = (DESCRIPTION =
(CONNECT_TIMEOUT= 
 120)(RETRY_COUNT=20)
(RETRY_DELAY=3)
(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=devpsftdb.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=psftread.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME 
 = orcl_rw))
)
ORCL_RO = (DESCRIPTION =
(CONNECT_TIMEOUT= 
 120)(RETRY_COUNT=20)
(RETRY_DELAY=3)
(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=devpsftdb.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST=psftread.******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME 
 = orcl_ro))
)

DBA

Recursos relacionados
• Habilitar a alta disponibilidade com o Data Guard no Amazon RDS Custom for Oracle (Guia técnico da 

AWS)
• Configurando o Amazon RDS como um PeopleSoft banco de dados Oracle (whitepaper da AWS)
• Guia do Oracle Data Guard Broker (documentação de referência da Oracle)
• Conceitos e administração do Data Guard (documentação de referência da Oracle)
• Requisitos específicos de configuração de FAN e FCF do Oracle Data Guard (documentação de 

referência da Oracle)
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Padrões de migração de dados por carga de trabalho

Padrões de migração de dados por carga de 
trabalho

Tópicos
• IBM (p. 680)
• Microsoft (p. 680)
• N/D (p. 681)
• Open-source (p. 681)
• Oracle (p. 682)
• SAP (p. 683)

IBM
• Migre e replique arquivos VSAM para o Amazon RDS ou o Amazon MSK usando o Connect from 

Precisely (p. 1366)
• Migre do IBM Db2 no Amazon EC2 para o Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS DMS e o 

AWS SCT (p. 1383)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 (p. 1882)
• Modernize as cargas de trabalho de impressão em lote de mainframe na AWS usando o Micro Focus 

Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI (p. 1983)
• Mova os arquivos do mainframe diretamente para o Amazon S3 usando a Transfer Family (p. 1270)
• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)

Microsoft
• Acesse tabelas locais do Microsoft SQL Server a partir do Microsoft SQL Server no Amazon EC2 usando 

servidores vinculados (p. 473)
• Altere os aplicativos Python e Perl para oferecer suporte à migração do banco de dados do Microsoft 

SQL Server para a edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL (p. 2006)
• Configure o roteamento somente para leitura em um grupo de disponibilidade Always On no SQL Server 

na AWS (p. 501)
• Crie CloudFormation modelos da AWS para tarefas do AWS DMS usando Microsoft Excel e 

Python (p. 1262)
• Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma conta de AWS Managed Services (p. 1530)
• Migre uma fila de mensagens do Microsoft Azure Service Bus para o Amazon SQS (p. 1826)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server do Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB usando o 

AWS DMS (p. 1346)
• Migre um banco de dados do Microsoft SQL Server para o Aurora MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1952)
• Migre uma aplicação .do Microsoft Azure App Service para AWS Elastic Beanstalk (p. 1892)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon EC2 (p. 1577)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL 

Server (p. 1851)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando servidores vinculados (p. 1946)
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N/D

• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 
utilizando métodos nativos de backup e restauração (p. 1949)

• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando o AWS 
DMS (p. 1461)

• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando 
agentes de extração de dados do AWS (p. 1464)

• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Microsoft SQL Server no Amazon 
EC2 executando Linux (p. 1943)

• Migre dados do Microsoft Azure Blob para o Amazon S3 usando o Rclone (p. 1854)
• Migre o SQL Server para a AWS usando grupos de disponibilidade distribuídos (p. 605)
• Migre certificados SSL do Windows para um Application Load Balancer usando o ACM (p. 1822)

N/D
• Crie um processo de aprovação para solicitações de firewall durante uma migração de rehospedagem 

para a AWS (p. 1526)
• Criptografe uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL existente (p. 537)
• Estimativa dos custos de armazenamento para uma tabela do Amazon DynamoDB (p. 554)
• Implemente a recuperação de desastres entre regiões com o AWS DMS e o Amazon Aurora (p. 570)

Open-source
• Connect usando um túnel SSH no pgAdmin (p. 507)
• Crie usuários e funções de aplicativos no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1291)
• Habilite conexões criptografadas para instâncias de banco de dados PostgreSQL no Amazon 

RDS (p. 531)
• Migrar um banco de dados MariaDB no local para o Amazon RDS for MariaDB usando ferramentas 

nativas (p. 1958)
• Migrar um banco de dados MySQL local para o Amazon EC2 (p. 1581)
• Migrar um banco de dados MySQL on-premises para o Amazon RDS for MySQL (p. 1846)
• Migrar um banco de dados MySQL no local para o Aurora MySQL (p. 1473)
• Migrar um banco de dados PostgreSQL local para o Aurora PostgreSQL (p. 1936)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 com o Auto 

Scaling (p. 1887)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for Oracle usando SharePlex o AWS DMS (p. 619)
• Migre do Oracle GlassFish para o AWS Elastic Beanstalk (p. 1559)
• Migre do PostgreSQL no Amazon EC2 para o Amazon RDS for PostgreSQL usando pglogical (p. 1933)
• Migre aplicativos Java locais para a AWS usando o AWS App2Container (p. 1971)
• Migre bancos de dados MySQL locais para o Aurora MySQL usando Percona XtraBackup, Amazon EFS 

e Amazon S3 (p. 1961)
• Migre tabelas externas da Oracle para o Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL (p. 1332)
• Migre funções e procedimentos do Oracle que tenham mais de 100 argumentos para o 

PostgreSQL (p. 581)
• Migre cargas de trabalho do Redis para o Redis Enterprise Cloud na AWS (p. 1798)
• Monitore o Amazon Aurora em busca de instâncias sem criptografia (p. 625)
• Reinicie o AWS Replication Agent automaticamente sem desativar o SELinux após reinicializar um 

servidor de origem RHEL (p. 1278)
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Oracle

• Agende trabalhos para Amazon RDS for PostgreSQL e Aurora PostgreSQL usando o Lambda e o 
Secrets Manager (p. 645)

• Configure a replicação de dados entre o Amazon RDS for MySQL e o MySQL no Amazon EC2 usando 
GTID (p. 654)

• Transporte bancos de dados PostgreSQL entre duas instâncias de banco de dados do Amazon RDS 
usando pg_transport (p. 1645)

Oracle
• Adicione HA ao Oracle PeopleSoft no Amazon RDS Custom usando uma réplica de leitura (p. 477)
• Configurar links entre o Oracle Database e o Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1654)
• Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle em tipo de dados booleano para Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1284)
• Emule o Oracle DR usando um banco de dados global Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1299)
• Emule cargas de trabalho do Oracle RAC usando endpoints personalizados no Aurora 

PostgreSQL (p. 527)
• Manipule blocos anônimos em instruções SQL dinâmicas no Aurora PostgreSQL (p. 557)
• Lide com funções Oracle sobrecarregadas em Aurora PostgreSQL (p. 562)
• Migre incrementalmente do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o 

Oracle SQL Developer e o AWS SCT (p. 1303)
• Carregue arquivos BLOB em TEXT usando a codificação de arquivos no Aurora compatível com 

PostgreSQL (p. 1307)
• Migrar instâncias de banco de dados do Amazon RDS for Oracle para outras contas que usam o 

AMS (p. 585)
• Migre o Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL com AWS SCT e AWS DMS 

usando AWS CLI e AWS CloudFormation (p. 1318)
• Migre um banco de dados Amazon RDS for Oracle para outra conta da AWS e região da AWS usando o 

AWS DMS para replicação contínua (p. 1601)
• Migrar uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle (p. 1612)
• Migrar um banco de dados do Oracle no local para o Amazon EC2 usando o Oracle Data 

Pump (p. 1568)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon OpenSearch Service usando o 

Logstash (p. 1912)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1420)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon RDS for Oracle (p. 1918)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando a importação direta do 

Oracle Data Pump por meio de um link de banco de dados (p. 1699)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando o Oracle Data 

Pump (p. 1926)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for PostgreSQL usando um espectador 

Oracle e o AWS DMS (p. 1424)
• Migrar um banco de dados Oracle no local para o Oracle no Amazon EC2 (p. 1563)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for MariaDB usando o AWS 

DMS e o AWS SCT (p. 1414)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for Oracle usando o AWS 

DMS (p. 1908)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon DynamoDB usando o AWS DMS (p. 1360)
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SAP

• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon RDS for Oracle usando adaptadores de arquivos 
GoldenGate simples da Oracle (p. 1978)

• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon Redshift usando o AWS DMS e o AWS SCT (p. 1437)
• Migre um banco de dados Oracle para o Aurora PostgreSQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1443)
• Migre uma tabela particionada da Oracle para o PostgreSQL usando o AWS DMS (p. 1364)
• Migre um PeopleSoft banco de dados Oracle para a AWS usando o AWS DMS (p. 1830)
• Migrar dados de um banco de dados Oracle on-premises para o Aurora PostgreSQL (p. 1450)
• Migre do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for MySQL (p. 1377)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando visualizações materializadas e o 

AWS DMS (p. 1395)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando SharePlex o AWS DMS (p. 1389)
• Migre do banco de dados Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o Oracle 

GoldenGate (p. 1432)
• Migre do Oracle no Amazon EC2 para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1403)
• Migre do Oracle para um banco de dados PostgreSQL usando um banco de dados stand-by (p. 613)
• Migre do Oracle para o Amazon DocumentDB usando o AWS DMS (p. 1409)
• Migre do Oracle WebLogic para o Apache Tomcat (ToMEE) no Amazon ECS (p. 1902)
• Migre índices baseados em funções do Oracle para o PostgreSQL (p. 1337)
• Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o ECPG (p. 1477)
• Migre valores do Oracle CLOB para linhas individuais no PostgreSQL na AWS (p. 1694)
• Migre códigos de erro do Oracle Database para um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL 

compatível (p. 1795)
• Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom (p. 1709)
• Migre funções nativas do Oracle para o PostgreSQL usando extensões (p. 1341)
• Migrar variáveis de vinculação Oracle OUT para um banco de dados PostgreSQL (p. 591)
• Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom (p. 1771)
• Migre a funcionalidade do Oracle ROWID para o PostgreSQL na AWS (p. 1787)
• Migre pacotes pragma Oracle SERIALLY_REUSABLE para o PostgreSQL (p. 1327)
• Migre colunas geradas virtuais do Oracle para o PostgreSQL (p. 1489)
• Monitore GoldenGate os registros da Oracle usando a Amazon CloudWatch (p. 629)
• Transforme o Oracle Database Enterprise Edition para a Standard Edition 2 no Amazon RDS for 

Oracle (p. 638)
• Configure uma arquitetura HA/DR para o Oracle E-Business Suite no Amazon RDS Custom com um 

banco de dados em espera ativo (p. 649)
• Configurar a funcionalidade Oracle UTL_FILE no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1493)
• Funções de alternância de um PeopleSoft aplicativo Oracle no Amazon RDS Custom for 

Oracle (p. 657)
• Valide objetos de banco de dados após a migração da Oracle para o Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1503)

SAP
• Faça backup automático dos bancos de dados do SAP HANA usando o Systems Manager e 

EventBridge (p. 491)
• Migre um banco de dados SAP ASE local para o Amazon EC2 (p. 1573)
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Mais padrões

• Migre do SAP ASE para o Amazon RDS for SQL Server usando o AWS DMS (p. 1457)
• Migre o SAP ASE no Amazon EC2 para o Amazon Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS 

SCT e o AWS DMS (p. 1816)
• Migre o SAP HANA para a AWS usando o SAP HSR com o mesmo nome de host (p. 596)
• Migre cargas de trabalho do SAP para um banco de dados SAP no Amazon EC2 usando o Application 

Migration Service (p. 1535)

Mais padrões
• Acesse, consulte e junte tabelas do Amazon DynamoDB usando o Athena (p. 110)
• Permitir acesso de gravação de instâncias do EC2 aos buckets do S3 em contas AMS (p. 2704)
• Autentique o Microsoft SQL Server no Amazon EC2 usando o AWS Directory Service (p. 2384)
• Automatize backups para instâncias de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL usando o AWS 

Batch (p. 222)
• Arquive itens automaticamente no Amazon S3 usando o TTL do DynamoDB (p. 2067)
• Corrija automaticamente instâncias e clusters de banco de dados Amazon RDS não 

criptografados (p. 2418)
• Pare e inicie automaticamente uma instância de banco de dados Amazon RDS usando o AWS Systems 

Manager Maintenance Windows (p. 1183)
• Altere os aplicativos Python e Perl para oferecer suporte à migração do banco de dados do Microsoft 

SQL Server para a edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL (p. 2006)
• Configurar o acesso entre contas ao Amazon DynamoDB (p. 742)
• Configurar links entre o Oracle Database e o Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1654)
• Converta e descompacte dados de EBCDIC em ASCII (p. 2127)
• Converta o recurso temporal Teradata NORMALIZE em Amazon Redshift SQL (p. 21)
• Converta o recurso Teradata RESET WHEN em Amazon Redshift SQL (p. 27)
• Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle em tipo de dados booleano para Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1284)
• Crie usuários e funções de aplicativos no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1291)
• Crie CloudFormation modelos da AWS para tarefas do AWS DMS usando Microsoft Excel e 

Python (p. 1262)
• Entregue registros do DynamoDB para o Amazon S3 usando o Kinesis Data Streams e o Kinesis Data 

Firehose com o AWS CDK (p. 2680)
• Implemente um cluster Cassandra no Amazon EC2 com IPs estáticos privados para evitar o 

reequilíbrio (p. 996)
• Emule o Oracle DR usando um banco de dados global Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1299)
• Habilite a criptografia de dados transparente no Amazon RDS for SQL Server (p. 2515)
• Migre incrementalmente do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o 

Oracle SQL Developer e o AWS SCT (p. 1303)
• Carregue arquivos BLOB em TEXT usando a codificação de arquivos no Aurora compatível com 

PostgreSQL (p. 1307)
• Gerenciar credenciais usando o AWS Secrets Manager (p. 2563)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server do Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB usando o 

AWS DMS (p. 1346)
• Migre um banco de dados do Microsoft SQL Server para o Aurora MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1952)
• Migre um ambiente MongoDB auto-hospedado para o MongoDB Atlas na Nuvem AWS (p. 1896)

684



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Mais padrões

• Migre um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift usando agentes de extração de dados do 
AWS SCT (p. 1467)

• Migre o Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL com AWS SCT e AWS DMS 
usando AWS CLI e AWS CloudFormation (p. 1318)

• Migrar uma instância de banco de dados Amazon RDS para outra VPC ou conta (p. 1609)
• Migre um banco de dados Amazon RDS for Oracle para outra conta da AWS e região da AWS usando o 

AWS DMS para replicação contínua (p. 1601)
• Migrar uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle (p. 1612)
• Migre um cluster do Amazon Redshift para uma região da AWS na China (p. 1616)
• Migrar um banco de dados MariaDB no local para o Amazon RDS for MariaDB usando ferramentas 

nativas (p. 1958)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon EC2 (p. 1577)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL 

Server (p. 1851)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando servidores vinculados (p. 1946)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando métodos nativos de backup e restauração (p. 1949)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando o AWS 

DMS (p. 1461)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando 

agentes de extração de dados do AWS (p. 1464)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Microsoft SQL Server no Amazon 

EC2 executando Linux (p. 1943)
• Migrar um banco de dados MySQL local para o Amazon EC2 (p. 1581)
• Migrar um banco de dados MySQL on-premises para o Amazon RDS for MySQL (p. 1846)
• Migrar um banco de dados MySQL no local para o Aurora MySQL (p. 1473)
• Migrar um banco de dados do Oracle no local para o Amazon EC2 usando o Oracle Data 

Pump (p. 1568)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon OpenSearch Service usando o 

Logstash (p. 1912)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1420)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon RDS for Oracle (p. 1918)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando a importação direta do 

Oracle Data Pump por meio de um link de banco de dados (p. 1699)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando o Oracle Data 

Pump (p. 1926)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for PostgreSQL usando um espectador 

Oracle e o AWS DMS (p. 1424)
• Migrar um banco de dados Oracle no local para o Oracle no Amazon EC2 (p. 1563)
• Migrar um banco de dados PostgreSQL local para o Aurora PostgreSQL (p. 1936)
• Migre um banco de dados SAP ASE local para o Amazon EC2 (p. 1573)
• Migre um banco de dados ThoughtSpot Falcon local para o Amazon Redshift (p. 1352)
• Migre um banco de dados Vertica local para o Amazon Redshift usando agentes de extração de dados 

do AWS SCT (p. 1470)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for MariaDB usando o AWS 

DMS e o AWS SCT (p. 1414)
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Mais padrões

• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for Oracle usando o AWS 
DMS (p. 1908)

• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon DynamoDB usando o AWS DMS (p. 1360)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon RDS for Oracle usando adaptadores de arquivos 

GoldenGate simples da Oracle (p. 1978)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon Redshift usando o AWS DMS e o AWS SCT (p. 1437)
• Migre um banco de dados Oracle para o Aurora PostgreSQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1443)
• Migre uma tabela particionada da Oracle para o PostgreSQL usando o AWS DMS (p. 1364)
• Migre um PeopleSoft banco de dados Oracle para a AWS usando o AWS DMS (p. 1830)
• Migrar dados de um banco de dados Oracle on-premises para o Aurora PostgreSQL (p. 1450)
• Migre dados para a nuvem da AWS usando o Starburst (p. 90)
• Migre do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for MySQL (p. 1377)
• Migre do Couchbase Server para o Couchbase Capella na AWS (p. 1861)
• Migre do IBM Db2 no Amazon EC2 para o Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS DMS e o 

AWS SCT (p. 1383)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando visualizações materializadas e o 

AWS DMS (p. 1395)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando SharePlex o AWS DMS (p. 1389)
• Migre do banco de dados Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o Oracle 

GoldenGate (p. 1432)
• Migre do Oracle no Amazon EC2 para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1403)
• Migre do Oracle para o Amazon DocumentDB usando o AWS DMS (p. 1409)
• Migre do PostgreSQL no Amazon EC2 para o Amazon RDS for PostgreSQL usando pglogical (p. 1933)
• Migre do SAP ASE para o Amazon RDS for SQL Server usando o AWS DMS (p. 1457)
• Migre índices baseados em funções do Oracle para o PostgreSQL (p. 1337)
• Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o ECPG (p. 1477)
• Migre bancos de dados MySQL locais para o Aurora MySQL usando Percona XtraBackup, Amazon EFS 

e Amazon S3 (p. 1961)
• Migre o Oracle Business Intelligence 12c para a nuvem da AWS a partir de servidores locais (p. 67)
• Migre valores do Oracle CLOB para linhas individuais no PostgreSQL na AWS (p. 1694)
• Migre códigos de erro do Oracle Database para um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL 

compatível (p. 1795)
• Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom (p. 1709)
• Migre tabelas externas da Oracle para o Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL (p. 1332)
• Migre funções nativas do Oracle para o PostgreSQL usando extensões (p. 1341)
• Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom (p. 1771)
• Migre a funcionalidade do Oracle ROWID para o PostgreSQL na AWS (p. 1787)
• Migre pacotes pragma Oracle SERIALLY_REUSABLE para o PostgreSQL (p. 1327)
• Migre cargas de trabalho do Redis para o Redis Enterprise Cloud na AWS (p. 1798)
• Migre o SAP ASE no Amazon EC2 para o Amazon Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS 

SCT e o AWS DMS (p. 1816)
• Migre cargas de trabalho do SAP para um banco de dados SAP no Amazon EC2 usando o Application 

Migration Service (p. 1535)
• Migre colunas geradas virtuais do Oracle para o PostgreSQL (p. 1489)
• Monitore ElastiCache clusters da Amazon para criptografia em repouso (p. 2571)
• Monitore ElastiCache clusters para grupos de segurança (p. 2579)

686



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Mais padrões

• Alterne as credenciais do banco de dados sem reiniciar os contêineres (p. 379)
• Execute cargas de trabalho orientadas por mensagens em grande escala usando o AWS 

Fargate (p. 397)
• Configure uma PeopleSoft arquitetura altamente disponível na AWS (p. 149)
• Configurar a funcionalidade Oracle UTL_FILE no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1493)
• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)
• Transporte bancos de dados PostgreSQL entre duas instâncias de banco de dados do Amazon RDS 

usando pg_transport (p. 1645)
• Uso CloudEndure para recuperação de desastres de um banco de dados local (p. 2786)
• Valide objetos de banco de dados após a migração da Oracle para o Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1503)
• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift são lançados em uma VPC (p. 2653)
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DevOps
Tópicos

• Instale sistemas SAP automaticamente usando ferramentas de código aberto (p. 689)
• Automatize o portfólio e a implantação de produtos do AWS Service Catalog usando o AWS 

CDK (p. 696)
• Automatize backups orientados por eventos do CodeCommit Amazon S3 usando CodeBuild e 

CloudWatch Events (p. 708)
• Automatize a implantação de sites estáticos no Amazon S3 (p. 713)
• Anexe automaticamente uma política gerenciada pela AWS para o Systems Manager aos perfis de 

instância do EC2 usando o Cloud Custodian e o AWS CDK (p. 718)
• Crie automaticamente pipelines de CI/CD e clusters do Amazon ECS para microsserviços usando o 

AWS CDK (p. 728)
• Crie e teste aplicativos iOS com AWS CodeCommit CodePipeline, AWS e AWS Device Farm (p. 735)
• Verifique os aplicativos ou CloudFormation modelos do AWS CDK para obter as melhores práticas 

usando pacotes de regras cdk-nag (p. 739)
• Configurar o acesso entre contas ao Amazon DynamoDB (p. 742)
• Configurar a autenticação TLS mútua para aplicativos executados no Amazon EKS (p. 754)
• Crie um analisador de log personalizado para o Amazon ECS usando um roteador de log 

Firelens (p. 761)
• Crie um pipeline e uma AMI usando CodePipeline HashiCorp um Packer (p. 766)
• Crie um pipeline e implante atualizações de artefatos em instâncias locais do EC2 usando 

CodePipeline (p. 771)
• Crie pipelines dinâmicos de CI para projetos Java e Python automaticamente (p. 776)
• Implemente um pipeline de CI/CD para microsserviços Java no Amazon ECS (p. 786)
• Use a AWS CodeCommit e CodePipeline a AWS para implantar um pipeline de CI/CD em várias 

contas da AWS (p. 792)
• Implemente um firewall usando o AWS Network Firewall e o AWS Transit Gateway (p. 796)
• Implante uma tarefa do AWS Glue com um pipeline de CodePipeline CI/CD da AWS (p. 804)
• Implemente um cluster Amazon EKS a partir do AWS Cloud9 usando um perfil de instância do 

EC2 (p. 807)
• Implemente código em várias regiões da AWS usando AWS CodePipeline CodeCommit, AWS e AWS 

CodeBuild (p. 814)
• Exporte relatórios do AWS Backup de toda a organização no AWS Organizations como um arquivo 

CSV (p. 822)
• Exportar tags de uma lista de instâncias do Amazon EC2 para um arquivo CSV (p. 828)
• Gere um CloudFormation modelo da AWS contendo as regras gerenciadas do AWS Config usando o 

Troposphere (p. 831)
• Dê às instâncias de SageMaker notebook acesso temporário a um CodeCommit repositório em outra 

conta da AWS (p. 836)
• Detecte alterações automaticamente e inicie diferentes CodePipeline pipelines para um monorepo em 

CodeCommit (p. 842)
• Integre um repositório Bitbucket com o AWS Amplify usando a AWS CloudFormation (p. 848)
• Lance um CodeBuild projeto em todas as contas da AWS usando Step Functions e uma função proxy 

Lambda (p. 853)
• Monitore os repositórios do Amazon ECR em busca de permissões curinga usando o AWS 

CloudFormation e o AWS Config (p. 861)
• Execute ações personalizadas a partir de CodeCommit eventos da AWS (p. 864)
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• Publique CloudWatch métricas da Amazon em um arquivo CSV (p. 867)
• Execute testes unitários para trabalhos de ETL em Python no AWS Glue usando a estrutura 

pytest (p. 871)
• Configurar um repositório de gráficos Helm v3 no Amazon S3 (p. 879)
• Configure um pipeline de CI/CD usando a AWS CodePipeline e o AWS CDK (p. 885)
• Configure a end-to-end criptografia para aplicativos no Amazon EKS usando o cert-manager e o Let's 

Encrypt (p. 894)
• Inscreva vários endpoints de e-mail em um tópico do SNS usando um recurso personalizado (p. 902)
• Use o Serverspec para o desenvolvimento orientado por testes de código de infraestrutura (p. 905)
• Use repositórios de origem Git de terceiros na AWS CodePipeline (p. 911)
• Crie um pipeline de CI/CD para validar as configurações do Terraform usando a AWS 

CodePipeline (p. 916)
• Mais padrões (p. 926)

Instale sistemas SAP automaticamente usando 
ferramentas de código aberto

Criado por Guilherme Sesterheim (AWS)

Repositório de código:

• Repositório principal

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps

Carga de trabalho: SAP Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão mostra como automatizar a instalação de sistemas SAP usando ferramentas de código aberto 
para criar os seguintes recursos:

• Um banco de dados SAP S/4HANA 1909
• Uma instância do SAP ABAP Central Services (ASCS)
• Uma instância do SAP Primary Application Server (PAS)

HashiCorp O Terraform cria a infraestrutura do sistema SAP e o Ansible configura o sistema operacional 
(OS) e instala os aplicativos SAP. O Jenkins executa a instalação.

Essa configuração transforma a instalação de sistemas SAP em um processo repetível, que pode ajudar a 
aumentar a eficiência e a qualidade da implantação.

Nota: O código de exemplo fornecido nesse padrão funciona tanto para sistemas de alta disponibilidade 
(HA) quanto para sistemas não HA.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
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• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que contém todos os arquivos de mídia do 
SAP

• Um diretor do AWS Identity and Access Management (IAM) com uma chave de acesso e uma chave 
secreta, e que tem as seguintes permissões:
• Permissões somente de leitura: Amazon Route 53, AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Permissões de leitura e gravação: Amazon S3, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), 

Amazon Elastic File System (Amazon EFS), IAM, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB
• Uma zona hospedada privada do Route 53
• Uma assinatura do Red Hat Enterprise Linux for SAP com HA e Update Services 8.2 Amazon Machine 

Image (AMI) no Amazon Marketplace
• Uma chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS
• Um key pair do Secure Shell (SSH)
• Um grupo de segurança do Amazon EC2 que permite a conexão SSH na porta 22 a partir do nome do 

host em que você instala o Jenkins (o nome do host provavelmente é localhost)
• Vagrant HashiCorp instalado e configurado
• VirtualBoxpela Oracle instalada e configurada
• Familiaridade com Git, Terraform, Ansible e Jenkins

Limitações

• Somente o SAP S/4HANA 1909 foi totalmente testado para esse cenário específico. O exemplo de 
código Ansible nesse padrão requer modificação se você usar outra versão do SAP HANA.

• O procedimento de exemplo nesse padrão funciona para sistemas operacionais Mac OS e Linux. Alguns 
dos comandos podem ser executados somente em terminais baseados em UNIX. No entanto, você pode 
obter um resultado semelhante usando comandos diferentes e um sistema operacional Windows.

Versões do produto

• SAPATO S/4HANA 1909
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2 ou versões superiores

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho que usa ferramentas de código aberto para 
automatizar a instalação de sistemas SAP em uma conta da AWS:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O Jenkins orquestra a execução da instalação do sistema SAP executando o código Terraform e 
Ansible.

2. O código Terraform constrói a infraestrutura do sistema SAP.
3. O código Ansible configura o sistema operacional e instala aplicativos SAP.
4. Um banco de dados SAP S/4HANA 1909, uma instância ASCS e uma instância PAS que incluem todos 

os pré-requisitos definidos são instalados em uma instância do Amazon EC2.

Nota: O exemplo de configuração nesse padrão cria automaticamente um bucket Amazon S3 em sua 
conta da AWS para armazenar o arquivo de estado do Terraform.

Pilha de tecnologia
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• Terraform
• Ansible
• Jenkins
• Um banco de dados SAP S/4HANA 1909
• Uma instância SAP ASCS
• Uma instância SAP PAS
• Amazon EC2 

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais precisar e aumentá-los ou diminuí-los 
rapidamente.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a seus 
recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
proteger os dados.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura escalável da AWS.

Outras ferramentas

• HashiCorp O Terraform é um aplicativo de interface de linha de comando que ajuda você a usar código 
para provisionar e gerenciar recursos e infraestrutura de nuvem.

• O Ansible é uma ferramenta de configuração como código (CaC) de código aberto que ajuda a 
automatizar aplicativos, configurações e infraestrutura de TI.

• Jenkins é um servidor de automação de código aberto que permite que os desenvolvedores criem, 
testem e implantem software.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório GitHub aws-install-sap-with-jenkins-ansible.

Epopéias
Configurar os pré-requisitos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione os arquivos de mídia do 
SAP a um bucket do Amazon S3.

Crie um bucket do Amazon S3
que contenha todos os arquivos 
de mídia do SAP.

Importante: Certifique-se de 
seguir a hierarquia de pastas 
do AWS Launch Wizard para
S/4HANA na documentação do 
Launch Wizard.

Administrador de nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar VirtualBox. Instalação e configuração
VirtualBoxpela Oracle.

DevOps engenheiro

Instale o Vagrant. Instale e configure o Vagrant por 
HashiCorp.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure sua conta da AWS. 1. Verifique se você tem um 
administrador do IAM com 
uma chave de acesso e uma 
chave secreta e que tem as 
seguintes permissões:
• Permissões somente de 

leitura: Amazon Route 53, 
AWS Key Management 
Service (AWS KMS)

• Permissões de leitura e 
gravação: Amazon S3, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), 
Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS), IAM, 
Amazon CloudWatch, 
Amazon DynamoDB

2. Salve a chave de acesso e a 
chave secreta do IAM principal 
para referência posterior.

3. Crie uma zona hospedada 
privada do Route 53, se você 
ainda não tiver uma. Salve o 
nome da zona (por exemplo,
sapteam.net) para referência 
posterior.

4. Assine o Red Hat Enterprise 
Linux for SAP com HA e a AMI 
do Update Services 8.2 no 
Amazon Marketplace. Salve 
o ID da AMI (por exemplo,
ami-0000000) para referência 
posterior.

5. Crie uma chave gerenciada 
pelo cliente do AWS KMS. 
Salve o nome do recurso da 
Amazon (ARN) da chave do 
KMS para referência posterior.

Nota: A seguir está um 
exemplo de chave gerenciada 
pelo cliente do AWS KMS 
(ARN): arn:aws:kms:us-east- 
1:123412341234:key/uuid

6. Crie um key pair SSH. Salve 
o nome do par de chaves e o 
arquivo.pem para referência 
posterior.

7. Crie um grupo de segurança 
do Amazon EC2 que permita 
a conexão SSH na porta 22 a 
partir do nome do host em que 
você instala o Jenkins. Salve 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o ID do grupo de segurança
para referência posterior.

Nota: O nome do host 
provavelmente é localhost.

Criar e executar sua instalação do SAP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código do 
GitHub.

Clone o repositório aws-install-
sap-with-jenkins-ansible em 
GitHub.

DevOps engenheiro

Inicie o serviço Jenkins. Abra o terminal Linux. Em 
seguida, navegue até a pasta 
local que contém a pasta do 
repositório de código clonado e 
execute o seguinte comando:

sudo vagrant up

Observação: a inicialização 
do Jenkins leva cerca de 20 
minutos. O comando retorna uma 
mensagem de que o serviço está 
ativo e funcionando quando bem-
sucedido.

DevOps engenheiro

Abra o Jenkins em um navegador 
web e faça o login.

1. Em um navegador da Web, 
digite http://localhost:5555. 
Jenkins abre.

2. Faça login no Jenkins usando
admin para o nome de usuário 
e my_secret_pass_from_vault
para a senha.

DevOps engenheiro

Configure os parâmetros de 
instalação do sistema SAP.

1. No Jenkins, escolha Gerenciar 
Jenkins. Em seguida, escolha
Gerenciar credenciais. 
Uma lista de variáveis de 
credenciais que você pode 
configurar é exibida.

2. Configure todas as seguintes 
variáveis de credencial:

• Para
AWS_ACCOUNT_CREDENTIALS, 
digite o ID da chave de acesso 
do seu administrador do IAM 
e o ID da chave de acesso 
secreta.

Administrador de sistemas da 
AWS, DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Para AMI_ID, insira o ID da 

AMI do Red Hat Enterprise 
Linux for SAP com HA e o ID 
da AMI do Update Services 
8.2.

• Para KMS_KEY_ARN, insira o 
ARN da sua chave gerenciada 
pelo cliente do AWS KMS.

• Para SSH_KEYPAIR_NAME, 
insira o nome do seu key pair 
SSH, sem inserir o tipo de
arquivo.pem.

• Para SSH_KEYPAIR_FILE, 
insira o nome completo do 
arquivo.pem do seu par 
de chaves (por exemplo,
mykeypair.pem). Certifique-
se de também carregar o 
arquivo.pem dos pares de 
chaves para o Jenkins.

• Para
S3_ROOT_FOLDER_INSTALL_FILES, 
insira o nome do bucket do 
Amazon S3 — e da pasta, se 
aplicável — (por exemplo, s3://
my-media-bucket/S4H1909) 
que contém seus arquivos de 
mídia SAP.

• Para
PRIVATE_DNS_ZONE_NAME, 
insira o nome da sua zona 
hospedada privada do 
Route 53 (por exemplo,
myprivatecompanyurl.net).

• Para VPC_ID, insira a ID da 
VPC (por exemplo, vpc-12345) 
da Amazon VPC na qual você 
está criando os recursos do 
SAP.

• Para SUBNET_IDS, insira dois 
IDs de sub-rede públicos se 
você estiver trabalhando em 
um ambiente de teste (para 
future recursos de HA). Se 
você estiver trabalhando em 
um ambiente de produção, é 
recomendável usar duas sub-
redes privadas com um host 
bastion.

• Para SECURITY_GROUP_ID, 
insira o ID do grupo de 
segurança do Amazon EC2 
que permite a conexão SSH 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na porta 22 a partir do nome 
do host em que você instalou o 
Jenkins.

Nota: Você pode configurar 
os outros parâmetros não 
obrigatórios conforme 
necessário, com base no seu 
caso de uso. Por exemplo, você 
pode alterar o ID do sistema 
SAP (SID) das instâncias, a 
senha padrão, os nomes e as 
tags do seu sistema SAP. Todas 
as variáveis obrigatórias têm
(Obrigatório) no início de seus 
nomes.

Execute a instalação do sistema 
SAP.

1. No Jenkins, escolha Jenkins 
Home. Em seguida, escolha
SAP HANA+ASCS+PAS 3 
Instâncias.

2. Escolha Spin up e install. Em 
seguida, escolha Principal.

3. Escolha Construir agora.

Para obter informações sobre 
as etapas do pipeline, consulte 
a seção Entendendo as etapas 
do pipeline em Automatizar 
a instalação do SAP com 
ferramentas de código aberto no 
blog da AWS.

Nota: Se ocorrer um erro, mova 
o cursor sobre a caixa de erro 
vermelha que aparece e escolha
Registros. Os registros da 
etapa do pipeline com erro são 
exibidos. A maioria dos erros 
ocorre devido a configurações 
incorretas dos parâmetros.

DevOps engenheiro, 
administrador de sistemas da 
AWS

Recursos relacionados
• DevOps para SAP — Instalação SAP: de 2 meses a 2 horas (videoteca doDevOps Enterprise Summit)

Automatize o portfólio e a implantação de produtos 
do AWS Service Catalog usando o AWS CDK
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Criado por Sandeep Gawande (AWS) e RAJNEESH TYAGI (AWS)

Repositório de código:

• aws-cdk-servicecatalog-
automation

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Infraestrutura; Gestão e 
governança

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS Service 
Catalog; AWS CDK

Resumo
O AWS Service Catalog ajuda você a gerenciar centralmente catálogos de serviços ou produtos de TI 
aprovados para uso no ambiente da AWS da sua organização. Uma coleção de produtos é chamada 
de portfólio, e um portfólio também contém informações de configuração. Com o AWS Service Catalog, 
você pode criar um portfólio personalizado para cada tipo de usuário em sua organização e, em seguida, 
conceder acesso ao portfólio apropriado. Esses usuários podem então implantar rapidamente qualquer 
produto de que precisem de dentro do portfólio.

Se você tiver uma infraestrutura de rede complexa, como arquiteturas multirregionais e de várias contas, 
é recomendável criar e gerenciar portfólios do Service Catalog em uma única conta central. Esse padrão 
descreve como usar o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) para automatizar a criação de portfólios 
do Service Catalog em uma conta central, conceder aos usuários finais acesso a eles e, opcionalmente, 
provisionar produtos em uma ou mais contas de destino da AWS. Essa ready-to-use solução cria os 
portfólios do Service Catalog na conta de origem. Opcionalmente, ele também provisiona produtos em 
contas de destino usando CloudFormation pilhas da AWS e ajuda você a configurar TagOptions os 
produtos:

• AWS CloudFormation StackSets — Você pode usar StackSets para lançar produtos do Service 
Catalog em várias regiões e contas da AWS. Nessa solução, você tem a opção de provisionar produtos 
automaticamente ao implantar essa solução. Para obter mais informações, consulte Usando a AWS 
CloudFormation StackSets (documentação do Service Catalog) e StackSets conceitos (CloudFormation 
documentação).

• TagOption biblioteca — Você pode gerenciar tags em produtos provisionados usando a TagOption 
biblioteca. TagOptionA é um par de valores-chave gerenciado no AWS Service Catalog. Não é uma tag 
da AWS, mas serve como um modelo para criar uma tag da AWS com base na TagOption. Para obter 
mais informações, consulte a TagOption biblioteca (documentação do Service Catalog).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS que você deseja usar como conta de origem para administrar portfólios do 
Service Catalog.

• Se você estiver usando essa solução para provisionar produtos em uma ou mais contas de destino, a 
conta de destino já deve existir e estar ativa.

• Permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para acesso ao AWS Service Catalog, a 
AWS CloudFormation e o AWS IAM.

Versões do produto

• AWS CDK versão 2.27.0
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Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Portfólios do Service Catalog em uma conta centralizada da AWS
• Produtos do Service Catalog implantados na conta de destino

Arquitetura alvo

1. Na conta do portfólio (ou de origem), você atualiza o arquivo config.json com a conta da AWS, a região 
da AWS, a função do IAM, o portfólio e as informações do produto para seu caso de uso.

2. Você implanta o aplicativo AWS CDK.
3. O aplicativo AWS CDK assume a função de implantação do IAM e cria os portfólios e produtos do 

Service Catalog definidos no arquivo config.json.

Se você configurou StackSets a implantação de produtos em uma conta de destino, o processo 
continua. Se você não configurou StackSets para provisionar nenhum produto, o processo está 
concluído.

4. O aplicativo AWS CDK assume a função de StackSet administrador e implanta o conjunto de 
CloudFormation pilhas da AWS que você definiu no arquivo config.json.

5. Na conta de destino, StackSets assume a função StackSet de execução e provisiona os produtos.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• O AWS CDK Toolkit é um kit de desenvolvimento de nuvem de linha de comando que ajuda você a 
interagir com seu aplicativo AWS CDK.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Service Catalog ajuda você a gerenciar de modo centralizado os catálogos de serviços de TI 
aprovados para a AWS. Os usuários finais podem implantar rapidamente somente os serviços de TI 
aprovados de que precisam, seguindo as restrições definidas pela organização.

Repositório de código

O código para esse padrão está disponível em GitHub, no aws-cdk-servicecatalog-automationrepositório. 
O repositório de código contém os seguintes arquivos e pastas:

• cdk-sevicecatalog-app— Essa pasta contém o aplicativo AWS CDK para essa solução.
• config — Essa pasta contém o arquivo config.json e o CloudFormation modelo para implantar os 

produtos no portfólio do Service Catalog.
• config/config.json — Esse arquivo contém todas as informações de configuração. Você atualiza esse 

arquivo para personalizar essa solução para seu caso de uso.
• config/templates — Essa pasta contém os CloudFormation modelos dos produtos do Service Center.
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• setup.sh — Esse script implanta a solução.
• uninstall.sh — Esse script exclui a pilha e todos os recursos da AWS criados ao implantar essa solução.

Para usar o código de exemplo, siga as instruções na seção Epics (p. 699).

Práticas recomendadas
• As funções do IAM usadas para implantar essa solução devem seguir o princípio do menor privilégio

(documentação do IAM).
• Siga as melhores práticas para desenvolver aplicativos em nuvem com o AWS CDK (postagem no blog 

da AWS).
• Siga as  CloudFormation melhores práticas da AWS (CloudFormation documentação).

Epopéias
Configure seu ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS CDK Toolkit. Certifique-se de ter o AWS 
CDK Toolkit instalado. Digite o 
comando a seguir para confirmar 
se ele está instalado e verificar a 
versão. 

cdk --version

Se o AWS CDK Toolkit não 
estiver instalado, insira o 
comando a seguir para instalá-lo:

npm install -g aws-
cdk@2.27.0

Se a versão do AWS CDK Toolkit 
for anterior à 2.27.0, digite o 
comando a seguir para atualizá-
la para a versão 2.27.0.

npm install -g aws-
cdk@2.27.0 --force

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Clone o repositório. Insira o comando a seguir. 
Em Clonar o repositório
na seção Informações 
adicionais (p. 707), você 
pode copiar o comando 
completo contendo a URL 
do repositório. Isso clona 
o aws-cdk-servicecatalog-
automationrepositório do GitHub.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

git clone <repository-
URL>.git

Isso cria umacd aws-
cdk-servicecatalog-
automation pasta no diretório 
de destino. Use o comando a 
seguir para navegar até essa 
pasta.

cd aws-cdk-servicecatalog-
automation

Configure suas credenciais da 
AWS.

Insira os comandos a seguir. 
Elas exportam as seguintes 
variáveis, que definem a conta 
da AWS e a região em que você 
está implantando a pilha.

export 
 CDK_DEFAULT_ACCOUNT=<12-
digit AWS account number>

export 
 CDK_DEFAULT_REGION=<AWS 
 Region>

As credenciais da AWS para o 
AWS CDK são fornecidas por 
meio de variáveis de ambiente.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Configure as permissões para as 
funções do IAM do usuário final.

Se você for usar funções do 
IAM para conceder acesso 
ao portfólio e aos produtos 
nele contidos, as funções 
devem ter permissões a serem 
assumidas pelo diretor de serviço
servicecatalog.amazonaws.com. 
Para obter instruções sobre 
como conceder essas 
permissões, consulte Habilitar o 
acesso confiável com o Service 
Catalog (documentação do AWS 
Organizations).

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure as funções do IAM 
exigidas pelo StackSets.

Se você estiver usando 
StackSets para provisionar 
produtos automaticamente em 
contas de destino, precisará 
configurar as funções do IAM 
que administram e executam o 
conjunto de pilhas.

1. Na conta de 
origem, confirme se 
oAWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
já existe. Nas contas 
de destino, confirme 
seAWSCloudFormationStackSetExecutionRole
já existe. Se esses papéis 
já existirem, vá direto para o 
próximo épico.

2. Siga as instruções em
Conceder permissões 
autogerenciadas
(documentação do IAM) 
para criar a função de 
administração do conjunto de 
pilhas na conta do portfólio e 
criar a função de execução em 
cada conta de destino.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Personalize e implante a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os CloudFormation modelos. Naconfig/templates pasta, 
crie CloudFormation modelos 
para qualquer produto que você 
queira incluir em seus portfólios. 
Para obter mais informações, 
consulte Como trabalhar com 
CloudFormation modelos 
da AWS (CloudFormation 
documentação).

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Personalize o arquivo de 
configuração.

Naconfig pasta, abra o 
arquivo config.json e defina os 
parâmetros conforme apropriado 
para seu caso de uso. Os 
seguintes parâmetros são 
obrigatórios, salvo indicação em 
contrário:

• Naportfolios seção, defina 
os seguintes parâmetros para 
criar um ou mais portfólios do 
Service Catalog:

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• portfolioName— O nome 

do portfólio.
• providerName— O nome 

da pessoa, equipe ou 
organização que gerencia o 
portfólio.

• description— Uma breve 
descrição do portfólio.

• roles— (Opcional) Nomes 
de qualquer função do IAM 
que deveria ter acesso a 
esse portfólio. Os usuários 
que têm essa função podem 
acessar os produtos desse 
portfólio.

• users— (Opcional) Nomes 
de qualquer usuário do 
IAM que deveria ter acesso 
a esse portfólio e seus 
produtos.

• groups— (Opcional) Nomes 
de qualquer grupo de 
usuários do IAM que deveria 
ter acesso a esse portfólio e 
seus produtos.

Importante:rolesusers,, 
egroups são todos 
parâmetros opcionais, mas se 
você não definir um desses 
parâmetros, ninguém poderá 
visualizar os produtos do 
portfólio no console do Service 
Catalog. Defina pelo menos 
um desses parâmetros. Para 
obter mais informações, 
consulte Conceder permissões 
aos usuários finais do Service 
Catalog (documentação do 
Service Catalog).

• (Opcional) NatagOption
seção, defina TagOptions para 
os produtos:
• key— Nome da TagOption 

chave
• value— Valores de string 

permitidos para o TagOption

Para obter mais informações, 
consulte a TagOption 
biblioteca (documentação do 
Service Catalog).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Na productsseção, defina os 

seguintes parâmetros para os 
produtos:
• portfolioName— O nome 

do portfólio no qual você 
quer adicionar o produto. 
Você pode especificar 
apenas um portfólio.

• productName— O nome do 
produto.

• owner— O proprietário do 
produto.

• productVersionName— O 
nome da versão do produto 
em valor de string, comov1.

• templatePath— O 
caminho do arquivo para o 
CloudFormation modelo do 
produto.

• deployWithStackSets— 
(Opcional) Especifique uma 
ou mais contas e regiões 
nas quais você deseja usar 
StackSets para provisionar 
automaticamente produtos 
nos portfólios. Se você usar 
essa opção de implantação, 
todos os parâmetros a 
seguir nesta seção serão 
necessários:
• accounts— As contas-

alvo.
• regions— As regiões-

alvo.
• stackSetAdministrationRoleName— 

O nome da função do IAM 
usada para administrar a 
StackSets configuração. 
Não mude esse valor. 
Essa função deve ter esse 
nome exato.

• stackSetExecutionRoleName— 
O nome da função do IAM 
na conta de destino que 
implanta as instâncias 
da pilha. Não mude esse 
valor. Essa função deve 
ter esse nome exato.

Para ver um exemplo de 
arquivo de configuração 
concluído, consulte Exemplo 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de arquivo de configuração
na seção Informações 
adicionais (p. 707).

Implante a solução. Insira o comando a seguir. Isso 
implanta o aplicativo AWS CDK 
e provisiona os portfólios e 
produtos do Service Catalog 
conforme especificado no arquivo
config.json.

sh +x setup.sh

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verificar a implantação. Verifique o sucesso da 
implantação fazendo o seguinte:

1. Faça login no AWS 
Management Console com 
credenciais que podem 
acessar um ou mais dos 
portfólios que você definiu no 
arquivo de configuração.

2. Abra o console do Service 
Catalog em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
servicecatalog/. 

3. No painel de navegação, em
Provisionamento, escolha
Produtos. Verifique se você 
vê uma lista de produtos 
que você especificou para o 
portfólio.

4. Siga as instruções em
Lançamento de um produto
(documentação do Service 
Catalog) para lançar um 
dos produtos disponíveis. 
Confirme se as versões e 
tags do produto disponíveis 
correspondem aos valores 
fornecidos no arquivo de 
configuração.

5. Se você optar por provisionar 
produtos automaticamente 
em uma ou mais contas de 
destino usando StackSets, 
faça o seguinte:
a. Faça login com credenciais 

que lhe dão permissões 
para visualizar os produtos 
provisionados em uma das 
contas de destino.

b. No console do Service 
Catalog, no painel 
de navegação, em
Provisionamento, escolha
Produtos provisionados.

c. Confirme se os produtos 
esperados são exibidos na 
lista.

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Atualize os portfólios e 
produtos.

Se você quiser usar essa solução 
para atualizar os portfólios ou 
produtos ou para provisionar 
novos produtos:

1. Faça as alterações 
necessárias no arquivo
config.json.

2. Adicione ou modifique 
CloudFormation qualquer 
modelo conforme necessário 
naconfig/template pasta.

3. Reimplante a solução.

Por exemplo, você pode 
adicionar outros portfólios ou 
provisionar mais recursos. O 
aplicativo AWS CDK implementa 
somente as alterações. Se não 
houver alterações nos portfólios 
ou produtos implantados 
anteriormente, a redistribuição 
não os afetará.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, General 
AWS

Limpe a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Remova os recursos 
da AWS implantados por essa 
solução.

Se você quiser excluir um 
produto provisionado, siga 
as instruções em Excluindo 
produtos provisionados
(documentação do Service 
Catalog).

Se quiser excluir todos os 
recursos criados por essa 
solução, insira o comando a 
seguir.

sh uninstall.sh

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro, desenvolvedor de 
aplicativos

Recursos relacionados
• Biblioteca de construção do AWS Service Catalog (referência de API da AWS)
• StackSets conceitos (CloudFormation documentação)
• AWS Service Catalog (marketing da AWS)
• Usando o Service Catalog com o AWS CDK (workshop da AWS)
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Informações adicionais
Informações adicionais

Clone o repositório

Use o comando a seguir para clonar o repositório GitHub.

git clone https://github.com/aws-samples/aws-cdk-servicecatalog-automation.git

Exemplo de arquivo de configuração

A seguir está um exemplo de arquivo config.json com valores de exemplo.

{ 
    "portfolios": [ 
        { 
            "displayName": "EC2 Product Portfolio", 
            "providerName": "User1", 
            "description": "Test1", 
            "roles": [ 
                "<Names of IAM roles that can access the products>" 
            ], 
            "users": [ 
                "<Names of IAM users who can access the products>" 
            ], 
            "groups": [ 
                "<Names of IAM user groups that can access the products>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "displayName": "Autoscaling Product Portfolio", 
            "providerName": "User2", 
            "description": "Test2", 
            "roles": [ 
                "<Name of IAM role>" 
            ] 
        } 
    ], 
    "tagOption": [ 
        { 
            "key": "Group", 
            "value": [ 
                "finance", 
                "engineering", 
                "marketing", 
                "research" 
            ] 
        }, 
        { 
            "key": "CostCenter", 
            "value": [ 
                "01", 
                "02", 
                "03", 
                "04" 
            ] 
        }, 
        { 
            "key": "Environment", 
            "value": [ 
                "dev", 
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                "prod", 
                "stage" 
            ] 
        } 
    ], 
    "products": [ 
        { 
            "portfolioName": "EC2 Product Profile", 
            "productName": "Ec2", 
            "owner": "owner1", 
            "productVersionName": "v1", 
            "templatePath": "../../config/templates/template1.json" 
        }, 
        { 
            "portfolioName": "Autoscaling Product Profile", 
            "productName": "autoscaling", 
            "owner": "owner1", 
            "productVersionName": "v1", 
            "templatePath": "../../config/templates/template2.json", 
            "deployWithStackSets": { 
                "accounts": [ 
                    "012345678901", 
                ], 
                "regions": [ 
                    "us-west-2" 
                ], 
                "stackSetAdministrationRoleName": 
 "AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole", 
                "stackSetExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole" 
            } 
        } 
    ]
}

Automatize backups orientados por eventos do 
CodeCommit Amazon S3 usando CodeBuild e 
CloudWatch Events

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; 
Armazenamento e backup

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon CloudWatch; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit

Resumo
Na Nuvem da Amazon Web Services (AWS), você pode usar CodeCommit a AWS para hospedar 
repositórios seguros baseados em Git. CodeCommit O é um serviço totalmente gerenciado de controle 
de fontes. No entanto, se um CodeCommit repositório for excluído acidentalmente, seu conteúdo também 
será excluído e não poderá ser restaurado. 
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Esse padrão descreve como fazer backup automático de um CodeCommit repositório em um bucket 
do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) após uma alteração ser feita no repositório. Se o 
CodeCommit repositório for excluído posteriormente, essa estratégia de backup fornecerá uma opção 
point-in-time de recuperação.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um CodeCommit repositório existente, com acesso de usuário configurado de acordo com seus 

requisitos. Para obter mais informações, consulte Configuração para a AWS CodeCommit na 
CodeCommit documentação.   

• Um bucket S3 para fazer o upload dos CodeCommit backups. 

Limitações

• Esse padrão faz backup automático de todos os seus CodeCommit repositórios. Se quiser fazer backup 
de CodeCommit repositórios individuais, você deve modificar a regra Amazon CloudWatch Events.

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de trabalho para esse padrão.

O fluxo de trabalho consiste nas seguintes etapas:

1. O código é enviado para um CodeCommit repositório.
2. O CodeCommit repositório notifica CloudWatch Eventos sobre uma alteração no repositório (por 

exemplo, umgit push comando).
3. CloudWatch Events invoca a AWS CodeBuild e envia as informações do CodeCommit repositório.
4. CodeBuild clona todo o CodeCommit repositório e o empacota em um arquivo .zip.
5. CodeBuild faz upload do arquivo .zip em um bucket do S3.

Pilha de tecnologia

• CloudWatch Eventos
• CodeBuild
• CodeCommit
• Amazon S3

Ferramentas
• Amazon CloudWatch Events: O CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de eventos 

do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.
• AWS CodeBuild — CodeBuild é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que compila o 

código-fonte, executa testes e produz pacotes de software prontos para implantação. 
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• AWS CodeCommit — CodeCommit é um serviço de controle de fonte totalmente gerenciado que 
hospeda repositórios seguros baseados em Git. 

• AWS Identity and Access Management (IAM): O IAM é um serviço da Web que ajuda a controlar de 
forma segura o acesso aos recursos da AWS.

• Amazon S3: O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet.

Epopeias
Crie um CodeBuild projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função CodeBuild de 
serviço.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra 
o console do IAM. Escolha
Funções e escolha Criar 
função. Crie uma função de 
serviço CodeBuild para clonar o 
CodeCommit repositório, fazer 
upload de arquivos para o bucket 
do S3 e enviar registros para a 
Amazon CloudWatch. Para obter 
mais informações, consulte Criar 
uma função CodeBuild de serviço
na CodeBuild documentação.

Administrador de nuvem

Crie um CodeBuild projeto. No CodeBuild console, escolha
Criar CodeBuild projeto. Crie 
um CodeBuild projeto usando 
obuildspec.yml modelo da 
seção Informações adicionais. 
Para obter ajuda com essa 
história, consulte Criar um projeto 
de construção na CodeBuild 
documentação. 

Administrador de nuvem

Criar e configurar a regra de CloudWatch eventos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM para o 
CloudWatch Events.

No console do IAM, escolha
Funções e crie uma função 
do IAM para CloudWatch 
eventos. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
CloudWatch Events IAM role na 
documentação do IAM.

Importante: Você deve 
adicionarcodebuild:StartBuild
permissões à função do IAM para 
CloudWatch eventos.

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma regra de CloudWatch 
Eventos.

1. No CloudWatch console, 
escolha Eventos e, em 
seguida, escolha Regras. 
Escolha Criar regra e use 
a regra de CloudWatch 
eventos na seção Informações 
adicionais. Isso cria uma 
regra que escuta as 
alterações de eventos (por 
exemplo,git push ougit 
commit comandos) em seus 
CodeCommit repositórios. 
Para obter mais informações, 
consulte Criar uma regra de 
CloudWatch eventos para 
uma CodeCommit fonte na 
CodePipeline documentação 
da AWS.

2. Escolha Destinos, escolha
Tópico e, em seguida, 
escolha Configurar entrada. 
Escolha Transformador de 
entrada e use o caminho 
de entrada e o modelo de 
entrada na seção Informações 
adicionais. Isso garante que 
os detalhes CodeCommit 
do seu repositório sejam 
analisados e enviados como 
variáveis de ambiente para o 
CodeBuild projeto. Para obter 
mais informações, consulte 
o tutorial do transformador 
de entrada na CloudWatch 
documentação. 

3. Escolha Configurar detalhes
e insira um nome e uma 
descrição para a regra. 
Escolha Create rule (Criar 
regra).

Importante: Essa regra de 
CloudWatch eventos descreve 
as alterações em todos os 
seus CodeCommit repositórios. 
Você deve modificar a regra de 
CloudWatch eventos se quiser 
fazer backup de CodeCommit 
repositórios individuais ou 
usar buckets S3 separados 
para backups de repositórios 
diferentes.

Administrador de nuvem
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
Criando um CodeBuild projeto

• Crie uma função CodeBuild de serviço
• Crie um CodeBuild projeto
• Permissões necessárias para comandos do cliente Git 

Criando e configurando uma regra de CloudWatch eventos

• Criar uma regra de CloudWatch eventos para uma CodeCommit fonte
• Use o transformador de entrada para personalizar o que é passado para o alvo do evento
• Crie uma regra de CloudWatch eventos que inicie em um evento
• Crie uma função do CloudWatch Events IAM

Informações adicionais
CodeBuild modelo buildspec.yml

version: 0.2
phases: 
  install: 
    commands: 
      - pip install git-remote-codecommit 
  build: 
    commands: 
       - env 
       - git clone -b $REFERENCE_NAME codecommit::$REPO_REGION://$REPOSITORY_NAME 
       - dt=$(date '+%d-%m-%Y-%H:%M:%S'); 
       - echo "$dt"  
       - zip -yr $dt-$REPOSITORY_NAME-backup.zip ./ 
       - aws s3 cp $dt-$REPOSITORY_NAME-backup.zip s3:// #substitute a valid S3 Bucket Name 
 here

CloudWatch Regra de eventos

{ 
  "source": [ 
    "aws.codecommit" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "CodeCommit Repository State Change" 
  ], 
  "detail": { 
    "event": [ 
      "referenceCreated", 
      "referenceUpdated" 
    ] 
  }
}

Transformador de entrada de amostra para o alvo da regra de CloudWatch eventos

Caminho de entrada:

{"referenceType":"$.detail.referenceType","region":"$.region","repositoryName":"$.detail.repositoryName","account":"$.account","referenceName":"$.detail.referenceName"}
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Automatize a implantação de sites estáticos no Amazon S3

Modelo de entrada (preencha os valores conforme apropriado):

{ 
    "environmentVariablesOverride": [ 
        { 
            "name": "REFERENCE_NAME", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "REFERENCE_TYPE", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "REPOSITORY_NAME", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "REPO_REGION", 
            "value": "" 
        }, 
        { 
            "name": "ACCOUNT_ID", 
            "value": "" 
        } 
    ]
}

Automatize a implantação de sites estáticos no 
Amazon S3

Criado por Sankar Sangubotla (AWS)

Tipo R: N/D Origem:  Desenvolvimento de 
aplicativos

Destino:  S3

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sites e aplicativos 
da web; DevOps

Serviços da AWS: Amazon S3; 
AWS CodePipeline

Resumo
Esse padrão descreve as etapas necessárias para adicionar um pipeline de integração contínua e entrega 
contínua (CI/CD) a um bucket existente no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na nuvem 
Amazon Web Services (AWS). Esse padrão é usado GitHub como provedor de origem. O pipeline é 
iniciado quando novos itens são confirmados e as alterações são então refletidas no bucket do S3.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Conhecimento do Amazon S3 e da AWS CodePipeline
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Arquitetura

• Um site estático, incluindo arquivos de saída/fonte, como HTML 4/5, CSS 2/4, imagens, fontes e ícones
• Um GitHub repositório

Limitações

• Esse processo é recomendado para exibir conteúdo somente para leitura. Não é recomendado para 
coletar ou transferir informações confidenciais, porque o Amazon S3 usa o protocolo HTTP.

• Sites criados usando PHP, JSP ou APS.NET não são suportados, porque o Amazon S3 não oferece 
suporte a scripts do lado do servidor.

Arquitetura
Arquitetura de origem

 

Pilha de tecnologias de destino

• AWS CodePipeline
• AWS CodeStar
• Amazon S3
• Qualquer servidor da web

Arquitetura alvo

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CodePipeline: Um serviço de entrega contínua que pode ser usado para modelar, visualizar 
e automatizar as etapas necessárias para lançar seu software. Você pode modelar e configurar 
rapidamente os diferentes estágios de um processo de lançamento de software. CodePipeline 
automatiza as etapas necessárias para lançar alterações de software de maneira contínua.

• AWS CodeStar: CodeStar A AWS é um serviço baseado em nuvem para criar, gerenciar e trabalhar com 
projetos de desenvolvimento de software na AWS.

• Amazon S3 — Um serviço de armazenamento de objetos altamente escalável. Ele pode ser usado em 
uma grande variedade de soluções de armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e 
lagos de dados.

Epopeias
Crie um bucket do Amazon S3 e faça upload de conteúdo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Abra o console do Amazon S3 
e escolha Create bucket para 

Geral da AWS, desenvolvedor
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
criar um bucket do S3 para 
hospedar o site e fazer upload de 
conteúdo.

Insira o nome do bucket. Insira um nome exclusivo 
compatível com o DNS para 
seu bucket. Um nome de bucket 
do S3 deve ser globalmente 
exclusivo, porque o namespace 
é compartilhado por todas as 
contas da AWS.

Geral da AWS, desenvolvedor

Selecione uma Region (Região). Escolha a região padrão da 
AWS ou selecione uma região 
específica onde seu bucket ficará 
baseado.

Geral da AWS, desenvolvedor

Defina as permissões. Permita o acesso público ao seu 
bucket escolhendo Permissões
e, em seguida, escolhendo
Editar. Escolha Desativado
para Bloquear todo o acesso 
público. Por padrão, esta caixa 
de seleção está marcada para 
fins de segurança. Escolha
Salvar e revise as informações 
antes de escolher Criar bucket. 
Isso fecha o pop-up e cria o 
bucket.

Geral da AWS, desenvolvedor

Faça upload de pastas e 
arquivos.

Faça o upload de suas pastas e 
arquivos seguindo as instruções 
na documentação do Amazon 
S3. Para obter links, consulte a 
seção Recursos relacionados.

Geral da AWS, desenvolvedor

Configurar o bucket do S3 para hospedagem de site

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Habilitar hospedagem de site 
estático.

Na guia Propriedades do bucket 
do S3, escolha Hospedagem 
estática de sites e, em seguida,
Use esse bucket para hospedar 
um site.

Geral da AWS, desenvolvedor

Defina páginas iniciais e de erro. Especifique nomes de arquivo 
e extensões para a página 
inicial e a página de erro (por 
exemplo, index.html e error.html). 
Certifique-se de que a pasta raiz 
contenha esses arquivos e que 
eles sirvam como páginas de 
destino.

Geral da AWS, desenvolvedor
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Epopeias

Crie uma política de bucket

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexe a política de bucket. Crie uma política de bucket 
para que outros aplicativos da 
AWS possam acessar e realizar 
ações em seu bucket. Na guia
Permissions (Permissões), 
escolha Bucket policy (Política de 
bucket). No editor de políticas do 
Bucket, cole a política de bucket 
fornecida na seção Informações 
adicionais.

Geral da AWS, desenvolvedor

Acesse e teste o site. Insira o URL do endpoint 
para acessar o site; 
por exemplo: http://
www.spsbuddy.xyz.s3 -website-
us-east -1.amazonaws.com. O 
endpoint segue dois formatos, 
dependendo da sua região. Para 
obter mais informações, consulte 
a seção Recursos relacionados.

Geral da AWS, desenvolvedor

Crie um pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione um CodePipeline 
nome.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra o 
CodePipeline console da AWS. 
Escolha Criar funil e insira um 
nome para o projeto.

Geral da AWS, desenvolvedor

Crie uma função de serviço. Crie uma função de serviço ou 
selecione na lista de funções de 
serviço, se fornecida.

Geral da AWS, desenvolvedor

Selecione uma loja de artefatos. Escolha um local personalizado e 
especifique um bucket existente 
se quiser que o Amazon S3 
crie um bucket e armazene os 
artefatos nele. Caso contrário, 
use o local padrão.

Geral da AWS, desenvolvedor

Escolha um provedor de origem. Escolha GitHub (Versão 2) na 
lista de provedores de origem.

Geral da AWS, desenvolvedor

Connect GitHub a. Autorize GitHub a conceder 
CodePipeline acesso ao seu 
GitHub repositório seguindo as 
instruções da Etapa 2: Crie uma 
conexão comGitHub  conexões 
GitHub na CodePipeline 
documentação da AWS.

Geral da AWS, desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie repositório e ramificação. Escolha o repositório e a 
ramificação a serem criados 
como parte da etapa de 
confirmação.

Geral da AWS, desenvolvedor

Altere as opções de detecção. Isso inicia automaticamente seu 
pipeline quando ocorre uma 
alteração no código-fonte. Se 
desativado, seu pipeline só 
será executado se você iniciá-lo 
manualmente ou de acordo com 
um cronograma.

Geral da AWS, desenvolvedor

Implantar provedor. Escolha o Amazon S3 como alvo 
na lista de destinos disponíveis.

Geral da AWS, desenvolvedor

Recursos relacionados
Referências

• Hospedagem de um site estático no Amazon S3
• Endpoints de site do Amazon S3
• Como criar um bucket do S3
• Como fazer upload de arquivos e pastas para um bucket do S3
• Como configurar um bucket do S3 para hospedagem de site estático

Informações adicionais
Para conceder acesso público de leitura ao site, copie a política de bucket a seguir e cole-a no Bucket 
policy editor (Editor de política de bucket): 

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PublicReadGetObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::example.com/*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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Anexe automaticamente uma política gerenciada do 

Systems Manager aos perfis de instância do EC2

Anexe automaticamente uma política gerenciada 
pela AWS para o Systems Manager aos perfis de 
instância do EC2 usando o Cloud Custodian e o 
AWS CDK

Criado por Ali Asfour (AWS) e Aaron Lennon (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Desenvolvimento e teste de 
software; Gestão e governança; 
Segurança, identidade e 
conformidade; Infraestrutura

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: Amazon 
SNS; Amazon SQS; AWS; AWS 
CodeBuild; AWS CodePipeline; 
AWS Systems Manager; AWS 
CodeCommit

Resumo
É possível integrar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS 
Systems Manager para automatizar tarefas operacionais e fornecer mais visibilidade e controle. 
Para se integrarem com o Systems Manager, as instâncias do EC2 devem ter um AWS Systems 
Manager Agent (SSM Agent) instalado e uma política de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) 
daAmazonSSMManagedInstanceCore AWS anexada aos seus perfis de instância. 

No entanto, se você quiser garantir que todos os perfis de instância do EC2 tenham 
aAmazonSSMManagedInstanceCore política anexada, você pode enfrentar desafios ao atualizar novas 
instâncias do EC2 que não têm perfis de instância ou instâncias do EC2 que têm um perfil de instância, 
mas não têm aAmazonSSMManagedInstanceCore política. Também pode ser difícil adicionar essa 
política em várias contas da Amazon Web Services (AWS) e regiões da AWS.

Esse padrão ajuda a resolver esses desafios implantando três políticas de custódia de nuvem em suas 
contas da AWS:

• A primeira política do Cloud Custodian verifica as instâncias existentes do EC2 que têm 
um perfil de instância, mas não têm aAmazonSSMManagedInstanceCore política. 
AAmazonSSMManagedInstanceCore política é então anexada. 

• A segunda política do Cloud Custodian verifica as instâncias existentes do EC2 sem um perfil de 
instância e adiciona um perfil de instância padrão que tem aAmazonSSMManagedInstanceCore
política anexada.

• A terceira política de Cloud Custodian cria funções do AWS Lambda em suas contas 
para monitorar a criação de instâncias e perfis de instâncias do EC2. Isso garante que 
aAmazonSSMManagedInstanceCore política seja anexada automaticamente quando uma instância do 
EC2 for criada.
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Pré-requisitos e limitações

Esse padrão usa DevOps as ferramentas da AWS para obter uma implantação contínua e em grande 
escala das políticas de Cloud Custodian em um ambiente de várias contas, sem provisionar um ambiente 
computacional separado. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas ou mais contas ativas da AWS. Uma conta é a conta de segurança e as outras são contas de 
membros.

• Permissões para provisionar recursos da AWS na conta de segurança. Esse padrão usa permissões 
de administrador, mas você deve conceder permissões de acordo com os requisitos e políticas da sua 
organização.

• Capacidade de assumir uma função do IAM da conta de segurança para as contas dos membros e criar 
as funções necessárias do IAM. Para obter mais informações sobre isso, consulte Delegar acesso em 
contas da AWS usando funções do IAM na documentação do IAM.

• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), AWS CLI), instalado e configurado. Para fins de 
teste, você pode configurar o AWS CLI usando oaws configure comando ou definindo variáveis de 
ambiente. Importante: isso não é recomendado para ambientes de produção e recomendamos que essa 
conta receba apenas o menor privilégio de acesso. Para obter mais informações sobre isso, consulte
Conceder o menor privilégio na documentação do IAM.

• Odevops-cdk-cloudcustodian.zip arquivo (anexado), transferido por download para o 
computador local.

• Familiaridade com Python.
• As ferramentas necessárias (Node.js, AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) e Git), instaladas 

e configuradas. Você pode usar oinstall-prerequisites.sh arquivo nodevops-cdk-
cloudcustodian.zip arquivo para instalar essas ferramentas. Certifique-se de executar esse arquivo 
com privilégios de raiz. 

Limitações

• Embora esse padrão possa ser usado em um ambiente de produção, certifique-se de que todas as 
funções e políticas do IAM atendam aos requisitos e políticas da sua organização. 

Versões Package

• Cloud Custodian versão 0.9 ou superior
• TypeScript versão 3.9.7 ou posterior
• Node.js versão 14.15.4 ou posterior
• npmversão 7.6.1 ou posterior
• AWS CDK versão 1.96.0 ou superior

Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. As políticas de custódia de nuvem são enviadas para um CodeCommit repositório da AWS na conta 
de segurança. Uma regra de CloudWatch eventos da Amazon inicia automaticamente o CodePipeline 
pipeline da AWS.
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Ferramentas

2. O pipeline busca o código mais recente CodeCommit e o envia para a parte de integração contínua do 
pipeline de integração e entrega contínua (CI/CD) gerenciado pela AWS CodeBuild.

3. CodeBuild executa as DevSecOps ações completas, incluindo a validação da sintaxe da política nas 
políticas do Cloud Custodian, e executa essas políticas no--dryrun modo de verificar quais recursos 
estão identificados.

4. Se não houver erros, a próxima tarefa alertará o administrador para revisar as alterações e aprovar a 
implantação nas contas dos membros.

Pilha de tecnologia

• CDK DA AWS
• CodeBuild
• CodeCommit
• CodePipeline
• IAM
• Cloud Custodian 

Automação e escala

O módulo de pipelines do AWS CDK provisiona um pipeline de CI/CD que é usado CodePipeline para 
orquestrar a criação e o teste do código-fonte CodeBuild, além da implantação de recursos da AWS com 
CloudFormation pilhas da AWS. É possível usar esse padrão para todas as contas-membro e regiões da 
sua organização. Você também pode estender aRoles creation pilha para implantar outras funções do 
IAM em suas contas de membros. 

Ferramentas
• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software para definir 

a infraestrutura de nuvem em código e provisioná-la por meio da AWS CloudFormation.
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que permite 

que você interaja com serviços da AWS usando comandos no shell da linha de comando.
• CodeBuildA AWS é um serviço de compilação na nuvem, completamente gerenciado.
• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que você pode usar para armazenar e gerenciar 

ativos de forma privada.
• CodePipelineA AWS é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para modelar, visualizar e 

automatizar as etapas necessárias para lançar o software.
• O AWS Identity and Access Management é um serviço da Web que ajuda você a controlar o acesso aos 

recursos da AWS de forma segura.
• O Cloud Custodian é uma ferramenta que unifica as dezenas de ferramentas e scripts que a maioria das 

organizações usa para gerenciar suas contas de nuvem pública em uma única ferramenta de código 
aberto.

• O Node.js é um JavaScript tempo de execução construído no JavaScript motor V8 do Google Chrome.

Código

Para obter uma lista detalhada de módulos, funções de conta, arquivos e comandos de implantação 
usados nesse padrão, consulte oREADME arquivo nodevops-cdk-cloudcustodian.zip arquivo 
(anexado).
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Epopéias

Epopéias
Configure o pipeline com o AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o CodeCommit 
repositório.

1. Descompacte odevops-
cdk-cloudcustodian.zip
arquivo (anexado) no diretório 
de trabalho do computador 
local.

2. Faça login no AWS 
Management Console para 
obter sua conta de segurança,
abra o CodeCommit console 
e crie um novodevops-cdk-
cloudcustodian repositório.

3. Vá para o diretório do projeto 
e configure o CodeCommit 
repositório como a origem, 
confirme as alterações e, 
em seguida, envie-as para 
a ramificação de origem 
executando os seguintes 
comandos:

• cd devops-cdk-
cloudcustodian 

• git init --initial-
branch=main

• git add . git commit -m 
'initial commit' 

• git remote add 
origin https://
git-codecommit.us-
east-1.amazonaws.com/
v1/devops-cdk-
cloudcustodian 

• git push origin main

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criação de 
um CodeCommit repositório na 
CodeCommit documentação da 
AWS.

Desenvolvedor

Instale as ferramentas 
necessárias.

Use oinstall-
prerequisites.sh
arquivo para instalar todas as 
ferramentas necessárias no 
Amazon Linux. Isso não inclui o 
AWS CLI porque ele vem pré-
instalado.

Desenvolvedor
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte a seção Pré-
requisitos de Introdução ao AWS 
CDK na documentação do AWS 
CDK.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale os pacotes necessários 
do AWS CDK.

1. Configure seu ambiente 
virtual executando o seguinte 
comando na AWS CLI:$ 
python3 -m venv .env

2. Ative seu ambiente virtual 
executando o seguinte 
comando:$ source .env/
bin/activate

3. Depois que o ambiente 
virtual for ativado, instale as 
dependências necessárias 
executando o seguinte 
comando:$ pip install -
r requirements.txt

4. Para adicionar dependências 
adicionais (por exemplo, 
outras bibliotecas do 
AWS CDK), adicione-as 
aorequirements.txt
arquivo e execute o seguinte 
comando:pip install -r 
requirements.txt

Os seguintes pacotes são 
exigidos pelo AWS CDK e estão 
incluídos norequirements.txt
arquivo:

• aws-cdk.aws-cloudwatch
• aws-cdk.aws-codebuild
• aws-cdk.aws-codecommit
• aws-cdk.aws-codedeploy
• aws-cdk.aws-
codepipeline

• aws-cdk.aws-
codepipeline-actions

• aws-cdk.aws-events
• aws-cdk.aws-events-
targets

• aws-cdk.aws-iam
• aws-cdk.aws-logs
• aws-cdk.aws-s3
• aws-cdk.aws-sns
• aws-cdk.aws-sns-
subscriptions

• aws-cdk.aws-sqs
• aws-cdk.core

Desenvolvedor
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Epopéias

Configure o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize as variáveis 
necessárias.

Abra ovars.py arquivo na 
pasta raiz do seu CodeCommit 
repositório e atualize as 
seguintes variáveis:

•  Faça a 
atualizaçãovar_deploy_region 
= ‘us-east-1’ com a região 
da AWS na qual você deseja 
que o pipeline seja implantado.

•  Atualizevar_codecommit_repo_name 
= “cdk-cloudcustodian”
com o nome do seu 
CodeCommit repositório.

•  Atualizevar_codecommit_branch_name 
= “main” com o nome da 
CodeCommit filial.

•  Atualizevar_adminEmail=notifyadmin@email.com’
com o endereço de e-mail do 
administrador que aprova as 
alterações.

• Atualizevar_slackWebHookUrl 
= https://
hooks.slack.com/
services/T00000000/
B00000000/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
'com o webhook do Slack 
usado para enviar notificações 
do Cloud Custodian quando 
alterações são feitas.

•  Atualizevar_orgId = ‘o-
yyyyyyyyyy’ com o ID da 
sua organização.

• Atualizesecurity_account = 
‘123456789011’ com o 
ID da conta da AWS para a 
conta em que o pipeline está 
implantado.

• Atualizemember_accounts = 
[‘111111111111’,’111111111112’,’111111111113’]
com as contas dos membros 
em que você deseja inicializar 
a pilha de CDK da AWS 
e implantar as funções 
necessárias do IAM.

• cdk_bootstrap_member_accounts = 
TrueDefina comoTrue se 
você quiser que o pipeline 
inicialize automaticamente o 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
AWS CDK em suas contas 
de membros.  Se definido 
comoTrue isso, também 
requer o nome de uma função 
existente do IAM nas contas 
dos membros que pode ser 
assumida a partir da conta 
de segurança. Essa função 
do IAM também deve ter as 
permissões necessárias para 
inicializar o AWS CDK.

• Atualizecdk_bootstrap_role 
= 
‘AWSControlTowerExecution’
com a função existente do 
IAM nas contas dos membros 
que podem ser assumidas a 
partir da conta de segurança. 
Essa função também deve 
permitir a inicialização do AWS 
CDK. Nota: Isso só se aplica 
secdk_bootstrap_member_accounts
estiver definido comoTrue.

Atualize o arquivo account.yml 
com as informações da conta do 
membro.

Para executar a ferramenta
c7n-org Cloud Custodian em 
várias contas, você deve colocar 
o arquivo deaccounts.yml
configuração na raiz do 
repositório. Veja a seguir 
um exemplo de arquivo de 
configuração do Cloud Custodian 
para AWS:

accounts:
- account_id: '123123123123' 
  name: account-1 
  regions: 
  - us-east-1 
  - us-west-2 
  role: 
 arn:aws:iam::123123123123:role/
CloudCustodian 
  vars: 
    charge_code: xyz 
  tags: 
  - type:prod 
  - division:some division 
  - partition:us 
  - scope:pci

Desenvolvedor
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Faça o bootstrap das contas-AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a conta de segurança. Inicialize odeploy_account
com ocloudcustodian_stack
aplicativo executando o seguinte 
comando:

cdk bootstrap -a 'python3  
cloudcustodian/
cloudcustodian_stack.py

Desenvolvedor

Opção 1 - Inicializar 
automaticamente as contas dos 
membros.

Se 
acdk_bootstrap_member_accounts
variável estiver definida 
comoTrue novars.py arquivo, 
as contas especificadas 
namember_accounts variável 
serão automaticamente 
inicializadas pelo pipeline.

Se necessário, você pode 
atualizar*cdk_bootstrap_role*
com uma função do IAM que 
você pode assumir a partir da 
conta de segurança e que tenha 
as permissões necessárias para 
inicializar o AWS CDK.

Novas contas adicionadas 
àmember_accounts 
variável são automaticamente 
inicializadas pelo pipeline para 
que as funções necessárias 
possam ser implantadas.

Desenvolvedor

Opção 2 - Inicialize manualmente 
as contas dos membros.

Embora não seja recomendável 
usar essa abordagem, 
você pode definir o valor 
decdk_bootstrap_member_accounts
paraFalse e executar essa 
etapa manualmente executando 
o seguinte comando:

$ cdk bootstrap -a 
 'python3 cloudcustodian/
member_account_roles_stack.py' 
 \

--trust 
 {security_account_id} \

--context assume-role-
credentials:writeIamRoleName={role_name} 
 \

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--context assume-role-
credentials:readIamRoleName={role_name} 
 \

--mode=ForWriting \

--context bootstrap=true \

--cloudformation-
execution-policies 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess

Importante: certifique-se de 
atualizar os{role_name}
valores{security_account_id}
e com o nome de uma função do 
IAM que você pode assumir da 
conta de segurança e que tenha 
as permissões necessárias para 
inicializar o AWS CDK.

Você também pode usar outras 
abordagens para inicializar 
as contas dos membros, 
por exemplo, com a AWS 
CloudFormation. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Bootstrapping na documentação 
do AWS CDK.

Implemente as pilhas de CDK da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie as funções do IAM nas 
contas dos membros.

Execute o seguinte 
comando para implantar 
amember_account_roles_stack
pilha e criar as funções do IAM 
nas contas-membro:

cdk deploy --all -a 
 'python3 cloudcustodian/
member_account_roles_stack.py' 
 --require-approval never

Desenvolvedor

Implante a pilha de pipelines do 
Cloud Custodian.

Execute o seguinte 
comando para criar 
ocloudcustodian_stack.py
pipeline do Cloud Custodian 
que é implantado na conta de 
segurança:

Desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

cdk deploy -a 'python3 
 cloudcustodian/
cloudcustodian_stack.py'

Recursos relacionados
• Conceitos básicos do AWS CDK

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie automaticamente pipelines de CI/CD e clusters 
do Amazon ECS para microsserviços usando o 
AWS CDK

Criado por Varsha Raju (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços; 
Modernização; Infraestrutura

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit; 
AWS CodePipeline; Amazon 
ECS; AWS CDK

Resumo
Esse padrão descreve como criar automaticamente os pipelines de integração contínua e entrega 
contínua (CI/CD) e a infraestrutura subjacente para criar e implantar microsserviços no Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS). Você pode usar essa abordagem se quiser configurar pipelines de 
proof-of-concept CI/CD para mostrar à sua organização os benefícios da CI/CD, dos microsserviços 
DevOps e. Você também pode usar essa abordagem para criar pipelines iniciais de CI/CD que podem ser 
personalizados ou alterados de acordo com os requisitos da sua organização. 

A abordagem do padrão cria um ambiente de produção e um ambiente não produtivo, cada um com uma 
nuvem privada virtual (VPC) e um cluster Amazon ECS configurados para serem executados em duas 
zonas de disponibilidade. Esses ambientes são compartilhados por todos os seus microsserviços e, em 
seguida, você cria um pipeline de CI/CD para cada microsserviço. Esses pipelines de CI/CD extraem 
alterações de um repositório de origem na AWS CodeCommit, criam automaticamente as alterações e as 
implantam em seus ambientes de produção e não produção. Quando um pipeline conclui com êxito todos 
os seus estágios, você pode usar URLs para acessar o microsserviço nos ambientes de produção e não 
produção.
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Pré-requisitos e limitações

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS).
• Um bucket existente do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que contém ostarter-
code.zip arquivo (anexado).

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), instalado e configurado em sua conta. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte Introdução ao AWS CDK na documentação do AWS CDK.

• Python 3 epip, instalado e configurado. Para obter mais informações sobre isso, consulte a
documentação do Python.

• Familiaridade com o AWS CDK, AWS CodePipeline, AWS CodeBuild CodeCommit, Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR), Amazon ECS e AWS Fargate.

• Familiaridade com o Docker.
• Uma compreensão de CI/CD DevOps e.

Limitações

• Aplicam-se limites gerais da conta da AWS. Para obter mais informações sobre isso, consulte Cotas de 
serviço da AWS na documentação de referência geral da AWS.

Versões do produto

• O código foi testado usando Node.js versão 16.13.0 e AWS CDK versão 1.132.0.

Arquitetura

O diagrama mostra o fluxo de trabalho a seguir:

1. Um desenvolvedor de aplicativos envia o código para um CodeCommit repositório.
2. Um pipeline é iniciado.
3. CodeBuild cria e envia a imagem do Docker para um repositório do Amazon ECR
4. CodePipeline implanta uma nova imagem em um serviço Fargate existente em um cluster do Amazon 

ECS que não está em produção.
5. O Amazon ECS extrai a imagem do repositório Amazon ECR para um serviço Fargate que não é de 

produção.
6. O teste é realizado usando um URL que não é de produção.
7. O gerente de lançamento aprova a implantação da produção.
8. CodePipeline implanta a nova imagem em um serviço Fargate existente em um cluster de produção do 

Amazon ECS
9. O Amazon ECS extrai a imagem do repositório Amazon ECR para o serviço Fargate de produção.
10.Os usuários de produção acessam seu recurso usando um URL de produção.

Pilha de tecnologia

• CDK DA AWS
• CodeBuild
• CodeCommit 
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Ferramentas

• CodePipeline
• Amazon ECR 
• Amazon ECS 
• Amazon VPC

Automação e escala

Você pode usar a abordagem desse padrão para criar pipelines para microsserviços implantados em uma 
CloudFormation pilha compartilhada da AWS. A automação pode criar mais de um cluster do Amazon ECS 
em cada VPC e também criar pipelines para microsserviços implantados em um cluster compartilhado do 
Amazon ECS. No entanto, isso exige que você forneça novas informações de recursos como entradas 
para a pilha do pipeline.

Ferramentas
• AWS CDK — O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento 

de software para definir a infraestrutura de nuvem em código e provisioná-la por meio da AWS 
CloudFormation.

• AWS CodeBuild — CodeBuild O AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado na nuvem. 
CodeBuild O compila o código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para 
implantação.

• AWS CodeCommit: CodeCommit O AWS é um serviço de controle de versão que permite armazenar e 
gerenciar repositórios do Git com privacidade na Nuvem AWS. CodeCommit elimina a necessidade de 
você gerenciar seu próprio sistema de controle de origem ou se preocupar com a escalabilidade de sua 
infraestrutura.

• AWS CodePipeline: CodePipeline A AWS é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para 
modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar seu software. Você pode modelar e 
configurar rapidamente os diferentes estágios de um processo de lançamento de software. CodePipeline 
automatiza as etapas necessárias para lançar alterações de software de maneira contínua.

• Amazon ECS: O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de 
contêineres altamente escalável e rápido usado para executar, interromper e gerenciar contêineres em 
um cluster. Você pode executar tarefas e serviços em uma infraestrutura sem servidor gerenciada pelo 
AWS Fargate. Como alternativa, para ter mais controle da infraestrutura, é possível executar tarefas 
e serviços em um cluster de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que você 
gerencia.

• Docker — O Docker ajuda os desenvolvedores a empacotar, enviar e executar qualquer aplicativo como 
um contêiner leve, portátil e autossuficiente.

Código

O código desse padrão está disponível nosstarter-code.zip arquivoscicdstarter.zip e 
(anexados).

Epopeias
Configure seu ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o diretório de trabalho 
para o AWS CDK.

1. Crie um diretório com 
um diretório com o 
nomecicdproject na sua 
máquina local.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Faça o 

downloadcicdstarter.zip
do arquivo (anexado) 
nocicdproject diretório e 
descompacte-o. Isso cria uma 
pasta chamadacicdstarter.

3. Execute o comando
cd <user-home>/
cicdproject/
cicdstarter. 

4. Configure o ambiente virtual 
Python executando opython3 
-m venv .venv comando.

5. Execute o comando
source ./.venv/bin/
activate.

6. Configure seu ambiente 
da AWS executando oaws 
configure comando ou 
usando as seguintes variáveis 
de ambiente: 
• AWS_ACCESS_KEY_ID
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
• AWS_DEFAULT_REGION

Crie a infraestrutura compartilhada

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a infraestrutura 
compartilhada.

1. No diretório de trabalho, 
execute ocd cicdvpcecs
comando. 

2. Execute opip3 install 
-r requirements.txt
comando para instalar todas 
as dependências necessárias 
do Python

3. Execute ocdk bootstrap 
command para definir o 
ambiente da AWS para o AWS 
CDK. 

4. Execute o comando cdk 
synth --context 
aws_account=<aws_account_ID> 
--context 
aws_region=<aws-
region>. 

5. Execute o comando cdk 
deploy --context 
aws_account=<aws_account_ID> 

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--context 
aws_region=<aws-
region>.

6. A CloudFormation pilha 
da AWS cria a seguinte 
infraestrutura:
• Uma VPC que não é de 

produção chamadacicd-
vpc-ecs/cicd-vpc-
nonprod

• Um VPC de produção 
chamadocicd-vpc-ecs/
cicd-vpc-prod

• Um cluster do Amazon ECS 
que não é de produção 
chamadocicd-ecs-
nonprod

• Um cluster de produção 
do Amazon ECS 
chamadocicd-ecs-prod

Monitore a CloudFormation pilha 
da AWS.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o CloudFormation console 
da AWS e selecione acicd-
vpc-ecs pilha da lista. 

2. No painel de detalhes da 
pilha, escolha a guia Eventos
e monitore o progresso da 
criação da pilha.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem

Teste a CloudFormation pilha da 
AWS.

1. Depois que a CloudFormation 
pilhacicd-vpc-ecs da AWS 
for criada, certifique-se de que 
ascicd-vpc-ecs/cicd-
vpc-nonprod e ascicd-
vpc-ecs/cicd-vpc-prod
VPCs sejam criadas. 

2. Certifique-se de que os 
clusterscicd-ecs-nonprod
e ocicd-ecs-prod Amazon 
ECS sejam criados.

Importante: Certifique-se de 
registrar os IDs das duas VPCs 
e os IDs do grupo de segurança 
dos grupos de segurança padrão 
em ambas as VPCs.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem
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Epopeias

Crie um pipeline de CI/CD para um microsserviço

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a infraestrutura para o 
microsserviço.

1. Nomeie o microsserviço. 
Por exemplo, esse padrão 
é usadomyservice1 como 
nome do microsserviço.

2. Em seu diretório de trabalho, 
execute ocd <working-
directory>/cdkpipeline
comando.

3. Execute o comando
pip3 install -r 
requirements.txt.

4. Execute ocdk synth
comando completo que 
está disponível na seção
Informações adicionais desse 
padrão.

5. Execute ocdk deploy
comando completo que 
está disponível na seção
Informações adicionais desse 
padrão.

Observações: Você também 
pode fornecer os valores para 
os dois comandos usando 
ocdk.json arquivo no diretório.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem

Monitore a CloudFormation pilha 
da AWS.

Abra o CloudFormation console 
da AWS e monitore o progresso 
damyservice1-cicd-stack
pilha. Eventualmente, o status 
muda paraCREATE_COMPLETE.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem

Teste a CloudFormation pilha da 
AWS.

1. No CodeCommit console 
da AWS, verifique 
se um repositório 
chamadomyservice1 existe 
e contém o código inicial.

2. No CodeBuild console 
da AWS, verifique 
semyservice1 existe 
um projeto de construção 
chamado.

3. No console do Amazon ECR, 
verifique semyservice1
existe um repositório Amazon 
ECR chamado.

4. No console do Amazon 
ECS, verifique se 
um serviço Fargate 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
chamadomyservice1
existe em um cluster do 
Amazon ECS que não está em 
produção e em produção.

5. No console do Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), verifique se 
os Application Load Balancers 
não produtivos e de produção 
foram criados. Registre os 
nomes DNS dos ALBs.

6. No CodePipeline console 
da AWS, verifique 
semyservice1 existe um 
pipeline chamado. Deve 
terSource,BuildDeploy-
NonProd, eDeploy-Prod
estágios. O pipeline também 
deve ter umin progress
status.

7. Monitore o pipeline até que 
todas as etapas estejam 
concluídas. 

8. Aprove manualmente para 
produção.

9. Em uma janela do navegador, 
insira os nomes DNS dos 
ALBs.

10.O aplicativo deve ser 
exibidoHello World nos 
URLs de não produção e de 
produção.

Use o pipeline. 1. Abra o CodeCommit 
repositório que você criou 
anteriormente e abra 
oindex.js arquivo. 

2. Substitua Hello World pelo
Hello CI/CD.

3. Salve e confirme as alterações 
na ramificação principal.

4. Verifique se o pipeline é 
iniciado e se a alteração 
passa pelosDeploy-Prod 
estágiosBuildDeploy-
NonProd, e. 

5. Aprove manualmente a 
produção.

6. Os URLs de produção e de 
não produção agora devem 
ser exibidosHello CICD.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Repita esse épico para cada 
microsserviço.

Repita as tarefas deste épico 
para criar um pipeline de CI/
CD para cada um dos seus 
microsserviços.

AWS DevOps, infraestrutura em 
nuvem

Recursos relacionados
• Usando Python com o AWS CDK 
• Referência do AWS CDK Python
• Criação de um serviço AWS Fargate usando o AWS CDK

Informações adicionais
Comando da cdk synth

cdk synth --context aws_account=<aws_account_number> --context 
 aws_region=<aws_region> --context vpc_nonprod_id=<id_of_non_production 
 VPC> --context vpc_prod_id=<id_of_production_VPC> --context 
 ecssg_nonprod_id=< default_security_group_id_of_non-production_VPC> 
 --context ecssg_prod_id=<default_security_group_id_of_production_VPC> 
 --context code_commit_s3_bucket_for_code=<S3 bucket name> --context 
 code_commit_s3_object_key_for_code=<Object_key_of_starter_code> --context 
 microservice_name=<name_of_microservice>

cdk deploy command

cdk deploy --context aws_account=<aws_account_number> --context 
 aws_region=<aws_region> --context vpc_nonprod_id=<id_of_non_production_VPC> 
 --context vpc_prod_id=<id_of_production_VPC> --context ecssg_nonprod_id=< 
 default_security_group_id_of_non-production_VPC> --context 
 ecssg_prod_id=<default_security_group_id_of_production_VPC> --
context code_commit_s3_bucket_for_code=<S3 bucket name> --context 
 code_commit_s3_object_key_for_code=<Object_key_of_starter_code> --context 
 microservice_name=<name_of_microservice> 

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie e teste aplicativos iOS com AWS CodeCommit 
CodePipeline, AWS e AWS Device Farm

Criado por Abdullahi Olaoye (AWS)
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Resumo

Tipo R: N/D Origem:  DevOps Processos 
locais

Destino:  Pipeline de CI/CD para 
desenvolvimento de aplicativos 
iOS na AWS

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sites e aplicativos 
da web; DevOps

Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; AWS; AWS 
CodePipeline; AWS Device Farm

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para criar um pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/
CD) que usa CodePipeline a AWS para criar e testar aplicativos iOS em dispositivos reais na AWS. O 
padrão usa CodeCommit a AWS para armazenar o código do aplicativo, a ferramenta de código aberto 
Jenkins para criar o aplicativo iOS e o AWS Device Farm para testar o aplicativo criado em dispositivos 
reais. Essas três fases são orquestradas juntas em um pipeline usando a AWS CodePipeline.

Esse padrão é baseado no post Criação e teste de aplicativos iOS e iPadOS com a AWS DevOps e 
serviços móveis no DevOps blog da AWS. Para obter instruções detalhadas, consulte a postagem do blog.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma conta de desenvolvedor da Apple
• Servidor de compilação (macOS)
• Xcode versão 11.3 (instalado e configurado no servidor de compilação)
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) instalada e configurada na estação de trabalho
• Conhecimento básico do Git

Limitações

• O servidor de criação do aplicativo deve estar executando o macOS.
• O servidor de compilação deve ter um endereço IP público, para que CodePipeline possa se conectar a 

ele remotamente para iniciar compilações.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um processo de criação de aplicativos iOS no local que envolve o uso de um simulador ou teste manual 
em dispositivos físicos

Pilha de tecnologias de destino

• Um CodeCommit repositório da AWS para armazenar o código-fonte do aplicativo
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Ferramentas

• Um servidor Jenkins para compilações de aplicativos usando o Xcode
• Um pool de dispositivos do AWS Device Farm para testar aplicativos em dispositivos reais

Arquitetura alvo

Quando um usuário confirma alterações no repositório de origem, o pipeline (AWS CodePipeline) busca 
o código do repositório de origem, inicia uma compilação do Jenkins e passa o código do aplicativo para 
o Jenkins. Após a construção, o pipeline recupera o artefato de construção e inicia um trabalho do AWS 
Device Farm para testar o aplicativo em um pool de dispositivos.

Ferramentas
• AWS CodePipeline — CodePipeline A AWS é um serviço de entrega contínua totalmente gerenciado 

que ajuda a automatizar os pipelines de lançamento para atualizações rápidas e confiáveis de 
aplicações e infraestrutura. CodePipeline automatiza as fases de compilação, teste e implantação do 
processo de lançamento. Sempre que ocorre uma alteração de código, de acordo com os modelos 
definidos para o processo de lançamento.

• AWS CodeCommit — CodeCommit O AWS é um serviço de controle de fonte totalmente gerenciado que 
hospeda repositórios seguros baseados em Git. Isso torna mais fácil para as equipes colaborarem no 
código em um ecossistema seguro e altamente escalável. CodeCommit elimina a necessidade de operar 
seu próprio sistema de controle de fonte ou se preocupar com a escalabilidade de sua infraestrutura.

• AWS Device Farm — O AWS Device Farm é um serviço de teste de aplicativos que permite melhorar 
a qualidade de seus aplicativos web e móveis testando-os em uma ampla variedade de navegadores 
de desktop e dispositivos móveis reais, sem precisar provisionar e gerenciar nenhuma infraestrutura de 
teste.

• Jenkins — Jenkins é um servidor de automação de código aberto que permite que os desenvolvedores 
criem, testem e implantem software.

Epopeias
Configurar o ambiente de construção

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Jenkins no servidor de 
compilação que está executando 
o macOS.

Jenkins será usado para compilar 
o aplicativo, portanto, primeiro 
você deve instalá-lo no servidor 
de compilação. Para obter 
instruções detalhadas sobre 
essa e as tarefas subsequentes, 
consulte a postagem do blog 
e outros recursos na seção 
“Recursos relacionados” no final 
desse padrão.

DevOps

Configure o Jenkins. Siga as instruções da tela para 
configurar o Jenkins.

DevOps

Instale o CodePipeline plug-in da 
AWS para Jenkins.

Esse plug-in deve ser instalado 
no servidor Jenkins para 

DevOps
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que o Jenkins interaja com o 
CodePipeline serviço da AWS.

Crie um projeto Jenkins freestyle. No Jenkins, crie um projeto de 
estilo livre. Configure o projeto 
para especificar acionadores e 
outras opções de configuração 
de compilação.

DevOps

Configure o AWS Device Farm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um projeto Device Farm. Abra o console do AWS Device 
Farm. Crie um projeto e um pool 
de dispositivos para testes. Para 
obter instruções, consulte a 
postagem do blog.

Desenvolvedor

Configurar o repositório de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeCommit repositório. Crie um repositório onde o 
código-fonte será armazenado.

DevOps

Confirma o código do aplicativo 
para o repositório.

Connect ao CodeCommit 
repositório que você criou. Enviar 
o código da sua máquina local 
para o repositório.

DevOps

Configure o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um pipeline na AWS 
CodePipeline.

Abra o CodePipeline console 
da AWS e crie um pipeline. O 
pipeline orquestra todas as fases 
do processo de CI/CD. Para 
obter instruções, consulte a 
postagem do blog.

DevOps

Adicione um estágio de teste ao 
pipeline.

Edite o pipeline para adicionar 
um estágio de teste e integrá-lo 
ao AWS Device Farm.

DevOps

Inicie o pipeline. Escolha “Release change” para 
iniciar o pipeline e o processo de 
CI/CD.

DevOps
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Recursos relacionados

Exibir os resultados do teste de aplicação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reveja os resultados dos testes. No console do AWS Device 
Farm, selecione o projeto 
que você criou e analise os 
resultados dos testes. O console 
mostrará os detalhes de cada 
teste.

Desenvolvedor

Recursos relacionados
tep-by-step Instruções S para esse padrão

• Criação e teste de aplicativos iOS e iPadOS com a AWS DevOps e os serviços móveis (postagem 
DevOps no blog da AWS)

Configure o AWS Device Farm

• Console do AWS Device Farm

Configurar o repositório de origem

• Crie um CodeCommit repositório da AWS
• Connect a um CodeCommit repositório da AWS

Configurar o pipeline

• CodePipeline Console da AWS

Recursos adicionais

• CodePipeline Documentação da AWS
• CodeCommit Documentação da AWS
• AWS Device Farm
• Documentação do Jenkins
• Instalação do Jenkins no macOS
• CodePipeline Plugin da AWS para Jenkins
• Instalação do Xcode
• Instalação e configuração da AWS CLI
• Documentação do Git

Verifique os aplicativos ou CloudFormation modelos 
do AWS CDK para obter as melhores práticas 
usando pacotes de regras cdk-nag
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Resumo

Criado por Arun Donti

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; 
Segurança, identidade, 
compatibilidade

Carga horária: Open-source

Serviços da AWS: CDK DA AWS

Resumo
Esse padrão explica como você pode usar o utilitário cdk-nag para verificar as melhores práticas dos 
aplicativos do AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) usando uma combinação de pacotes de regras.
cdk-nag é um projeto de código aberto inspirado em cfn_nag. Ela implementa regras em pacotes de 
avaliação, como a Biblioteca de Soluções da AWS, a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros 
de Health (HIPAA) e o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) 800-53 usando o AWS CDK 
Aspects. Você pode verificar as melhores práticas em seus aplicativos do AWS CDK usando as regras 
desses pacotes, detectar e corrigir o código com base nas melhores práticas e suprimir as regras que você 
não deseja usar em suas avaliações. 

Você também pode usar o cdk-nag para verificar seus CloudFormation modelos da AWS usando o módulo
cloudformation-include.

Para obter informações sobre todos os pacotes disponíveis, consulte a seção Regras do repositório cdk-
nag. Pacotes de avaliação estão disponíveis para:

• Biblioteca de soluções da AWS
• Segurança HIPAA
• NIST 800-53 rev 4
• NIST 800-53 rev 5
• Padrão de segurança de dados do setor de cartão de pagamento 3.2.1

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um aplicativo que usa o AWS CDK

Ferramentas
• O AWS CDK — Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software 

para definir a infraestrutura de nuvem em código e provisioná-la por meio da AWS CloudFormation.
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos 

da AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. 
Você pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências, além de iniciá-los 
e configurá-los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode 
gerenciar e provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.   
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Epopeias

Epopeias
Integre o cdk-nag com seu aplicativo AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Saiba mais sobre cdk-nag. Navegue até o GitHub repositório
cdk-nag e leia a documentação.

Desenvolvedor de aplicativos

Instale o pacote cdk-nag em seu 
aplicativo AWS CDK.

Para usar o cdk-nag em seu 
aplicativo do AWS CDK, você 
deve instalá-lo primeiro. cdk-nag
está disponível para download 
em PyPI, npm e Apache Maven. 
NuGet Para obter as informações 
mais recentes sobre as versões 
disponíveis e os locais de 
download, consulte o arquivo 
Readme no repositório.

Desenvolvedor de aplicativos

Escolha o seu NagPacks. cdk-nag tem diferentes 
pacotes de regras chamados
NagPacks. Cada um NagPack 
contém regras que estão em 
conformidade com um padrão 
específico. Por exemplo, as 
soluções da AWS NagPack 
contêm as melhores práticas 
gerais, e o NIST 800-53 rev 
5 NagPack pode ajudar na 
conformidade. Você pode 
aplicar vários NagPacks ao seu 
aplicativo e adicionar e remover 
pacotes conforme necessário. 
Para obter uma lista dos pacotes 
disponíveis, consulte o arquivo 
Readme no GitHub repositório. 
Para obter informações sobre 
as regras individuais em cada 
pacote, consulte a seção Regras
do GitHub repositório.

Desenvolvedor de aplicativos

Integre o cdk-nag ao seu 
aplicativo AWS CDK.

Você pode integrar o cdk-nag
ao seu aplicativo em todo o 
aplicativo ou integrá-lo em 
estágios ou pilhas individuais 
em seu aplicativo. Por exemplo, 
para integrar as soluções da 
AWS e a segurança da HIPAA 
NagPacks em um TypeScript 
aplicativo AWS CDK v2 em nível 
de aplicativo, você pode usar o 
seguinte código:

import { App, Aspects } from 
 'aws-cdk-lib';

Desenvolvedor de aplicativos
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
import { CdkTestStack } from 
 '../lib/cdk-test-stack';
import { AwsSolutionsChecks, 
 HIPAASecurityChecks } from 
 'cdk-nag';

const app = new App();
new CdkTestStack(app, 
 'CdkNagDemo');
// Simple rule informational 
 messages
Aspects.of(app).add(new 
 AwsSolutionsChecks());
// Additional explanations 
 on the purpose of triggered 
 rules
Aspects.of(app).add(new 
 HIPAASecurityChecks({ verbose: 
 true }));

Recursos relacionados
• repositório de código cdk-nag
• cdk-nag no Construct Hub

Configurar o acesso entre contas ao Amazon 
DynamoDB

Criado por Shashi Dalmia (AWS) e Jay Enjamoori (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; Bancos de 
dados; Segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB; AWS Identity and 
Access Management; AWS 
Lambda

Resumo
Esse padrão explica as etapas para configurar o acesso entre contas ao Amazon DynamoDB. Os 
serviços da Amazon Web Services (AWS) podem acessar tabelas do DynamoDB que estão na mesma 
conta da AWS se o serviço tiver as permissões apropriadas do AWS Identity and Access Management 
(IAM) configuradas no banco de dados. No entanto, o acesso de uma conta diferente da AWS exige a 
configuração de permissões do IAM e o estabelecimento de uma relação de confiança entre as duas 
contas.

Esse padrão fornece etapas e código de exemplo para demonstrar como você pode configurar as funções 
do AWS Lambda em uma conta para ler e gravar em uma tabela do DynamoDB em uma conta diferente.
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Pré-requisitos e limitações

Pré-requisitos e limitações
• Duas contas ativas da AWS. Esse padrão se refere a essas contas como Conta A e Conta B.
• A AWS Command Line Interface (AWS CLI) foi instalada e configurada para acessar a Conta A, para 

criar o banco de dados do DynamoDB. As outras etapas desse padrão fornecem instruções para usar os 
consoles IAM, DynamoDB e Lambda. Se você planeja usar o AWS CLI em vez disso, configure-o para 
acessar as duas contas.

Arquitetura
No diagrama a seguir, AWS Lambda, Amazon EC2 e DynamoDB estão todos na mesma conta. Nesse 
cenário, as funções do Lambda e instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem 
acessar o DynamoDB.

Se os recursos em uma conta diferente da AWS tentarem acessar o DynamoDB, eles precisarão 
configurar o acesso entre contas e uma relação de confiança. Por exemplo, no diagrama a seguir, para 
habilitar o acesso entre o DynamoDB na Conta A e a função Lambda na Conta B, você deve criar uma 
relação de confiança entre as contas e conceder acesso adequado ao serviço e aos usuários do Lambda, 
conforme descrito na seção Epics (p. 744). 

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido e previsível com escalabilidade integrada.

• O AWS Lambda é um serviço computacional que suporta a execução de código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga apenas pelo 
tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em execução.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a 
recursos da AWS.

Código

Esse padrão inclui código de amostra na seção Informações adicionais (p. 753) para ilustrar como você 
pode configurar uma função do Lambda na Conta B para escrever e ler a partir da tabela do DynamoDB 
na Conta A. O código é fornecido somente para fins de ilustração e teste. Se você estiver implementando 
esse padrão em um ambiente de produção, use o código como referência e personalize-o para seu próprio 
ambiente.

Esse padrão ilustra o acesso entre contas com o Lambda e o DynamoDB. Você também pode usar as 
mesmas etapas para outros serviços da AWS, mas certifique-se de conceder e configurar as permissões 
apropriadas em ambas as contas. Por exemplo, se você quiser conceder acesso a um banco de dados 
do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) na Conta A, crie uma função para esse banco de 
dados e vincule-o a uma relação de confiança. Na Conta B, se você quiser usar o Amazon EC2 em vez do 
AWS Lambda, crie a respectiva política e função do IAM e, em seguida, anexe-as à instância do EC2.
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Epopéias

Epopéias
Crie uma tabela do DynamoDB na conta A

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tabela do DynamoDB 
na Conta A.

Depois de configurar o AWS CLI 
para a Conta A, use o seguinte 
comando da AWS CLI para criar 
uma tabela do DynamoDB:

 aws dynamodb create-table \ 
    --table-name Table-
Acccount-A \ 
    --attribute-definitions 
 \ 
      
 AttributeName=category,AttributeType=S 
 \ 
      
 AttributeName=item,AttributeType=S 
 \ 
    --key-schema \ 
      
 AttributeName=category,KeyType=HASH 
 \ 
      
 AttributeName=item,KeyType=RANGE 
 \ 
    --provisioned-throughput 
 \ 
      
 ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5

Para obter mais informações 
sobre como criar tabelas, 
consulte a documentação do 
DynamoDB.

AWS DevOps

Crie uma função na Conta A

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função na Conta A. Essa função será usada pela 
Conta B para obter permissões 
para acessar a Conta A. Para 
criar a função:

1. Faça login na Conta A 
emhttps://<account-
ID-for-Account-
A>.signin.aws.amazon.com/
console.

2. Abra o console do 
IAM em https:// 

AWS DevOps
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
console.aws.amazon.com/ 
iam/.

3. No console, selecione
Funções e, em seguida, Criar 
função.

4. Em Selecionar entidade 
confiável, escolha Conta da 
AWS e, na seção Uma conta 
da AWS, escolha Outra conta 
da AWS.

5. Para ID da conta, insira o ID 
da conta B.

6. Escolha Next: Permissions
(Próximo: permissões).

7. Na caixa Políticas de filtro, 
insira DynamoDB.

8. Na lista de políticas do 
DynamoDB, selecione
AmazonDynamoDBFullAccess.

Observação: essa política 
permite todas as ações no 
DynamoDB. Como uma 
prática recomendada de 
segurança, você sempre 
deve conceder somente as 
permissões necessárias. 
Para ver uma lista de outras 
políticas que você pode 
escolher em vez disso, 
consulte Políticas de exemplo
na documentação do IAM.

9. Escolha Avançar: nomear, 
revisar e criar.

10.Em Nome da função, insira 
um nome exclusivo para 
sua função (por exemplo,
DynamoDB-FullAccess -For-
Account-B) e adicione uma 
descrição opcional da função.

11.Revise todas as seções e 
(Opcionalmente) adicione 
metadados à função anexando 
tags como pares de chave-
valor.

12.Selecione Create role (Criar 
função).

Para obter mais informações 
sobre como criar funções, 
consulte a documentação do IAM
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Observe o ARN para a função na 
Conta A.

1. No console do IAM, selecione
Funções.

2. Na caixa de pesquisa, digite
DynamoDB-FullAccess -For-
Account-B (ou o nome da 
função que você criou na 
história anterior) e escolha a 
função.

3. Na página de resumo da 
função, copie o Nome de 
recurso da Amazon (ARN). 
Você usará o ARN ao 
configurar o código Lambda 
na Conta B.

AWS DevOps

Configurar o acesso à Conta A a partir da Conta B

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política para acessar a 
Conta A.

1. Faça login na Conta B 
emhttps://<account-
ID-for-Account-
B>.signin.aws.amazon.com/
console.

2. Abra o console do 
IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
iam/.

3. No console, selecione 
Funções e, em seguida, Criar 
política.

4. Escolha a guia JSON.
5. Digite ou cole o seguinte 

documento JSON:

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::<Account-
A-ID>:role/DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B" 
        } 
    ]
}
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
onde aResource propriedade 
contém o ARN da função que 
você criou na história anterior 
na Conta A.

6. Escolha Next: Tags (Próximo: 
tags).

7. (Opcional) Adicione 
metadados à política 
associando tags como pares 
de chave-valor.

8. Escolha Next: Review
(Próximo: revisar).

9. Em Nome da política, insira 
um nome exclusivo para 
sua política (por exemplo,
DynamoDB-FullAccess -
policy-in-account-A) e adicione 
uma descrição opcional da 
política.

10.Escolha Create policy (Criar 
política).

Para obter mais informações 
sobre como criar políticas, 
consulte a documentação do IAM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função com base na 
política.

Essa função é usada pelas 
funções do Lambda na Conta 
B para ler e gravar na tabela do 
DynamoDB na Conta A.

1. Na Conta B, no painel de 
navegação do console do 
IAM, escolha Funções e, em 
seguida, escolha Criar função.

2. Em Select type of trusted 
entity (Selecionar tipo de 
entidade confiável), escolha
AWS service (Serviço da 
AWS).

3. Para o caso de uso, selecione
Lambda.

4. Escolha Next: Permissions
(Próximo: permissões).

5. Na caixa Políticas de filtro, 
insira DynamoDB.

6. Na lista de políticas do 
DynamoDB, selecione
DynamoDB-FullAccess -
policy-in-account-A, que você 
criou na história anterior.

7. Escolha Avançar: nomear, 
revisar e criar.

8. Em Nome da função, insira 
um nome exclusivo para 
sua função (por exemplo,
DynamoDB-FullAccess -in-
account-A) e adicione uma 
descrição opcional da função.

9. Revise todas as seções e 
(Opcionalmente) adicione 
metadados à função anexando 
tags como pares de chave-
valor.

10.Selecione Create role (Criar 
função).

Agora você pode atribuir essa 
função às funções do Lambda no 
próximo épico.

Para obter mais informações 
sobre como criar funções, 
consulte a documentação do IAM

AWS DevOps

748

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Crie funções Lambda na Conta B

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do Lambda para 
gravar dados no DynamoDB.

1. Faça login na Conta B 
emhttps://<account-
ID-for-Account-
B>.signin.aws.amazon.com/
console.

2. Abra o console do 
Lambda em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
lambda/

3. No console, selecione
Funções e, em seguida, Criar 
função.

4. Em Nome, insira
lambda_write_function.

5. Para Runtime, escolha Python 
3.8 ou posterior.

6. Em Permissões, Alterar 
função de execução padrão, 
escolha Usar uma função 
existente.

7. Em Função existente, escolha
DynamoDB-FullAccess -in-
account-A.

8. Escolha Create function (Criar 
função).

9. Na guia Código, cole 
o código de exemplo
da função de gravação 
do Lambda fornecido 
na seção Informações 
adicionais (p. 753) desse 
padrão. Certifique-se de 
fornecer o ARN de função 
correto (do épico Criar 
uma função na conta A) 
para oRoleArn campo 
e muderegion_name
para onde a tabela do 
DynamoDB é criada na 
conta A (do épico Criar 
uma tabela do DynamoDB 
na Conta A). Deixar de 
fazer isso resulta em 
umResourceNotFoundException
erro.

10.Para implantar o código, 
escolha Implantar.

11.Execute a função escolhendo
Testar. Isso solicita que você 
configure um evento de teste. 

AWS DevOps

749

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


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Crie um novo evento com 
seu nome preferido, como
MyTestEventForWrite, e salve 
a configuração.

12.Execute a função novamente 
escolhendo Testar. Isso 
executa o código com o nome 
do evento que você forneceu.

13.Verifique a saída da função. 
Ela deve ser semelhante à 
saída mostrada na seção
Função de gravação do 
Lambda em Informações 
adicionais (p. 753). 
Essa saída indica que a 
função acessou a tabela do 
DynamoDB na Conta A e 
conseguiu gravar dados nela.

Para obter mais informações 
sobre como criar funções 
do Lambda, consulte a
documentação do Lambda.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do Lambda para 
ler dados do DynamoDB.

1. No console do Lambda, 
selecione Funções e, em 
seguida, Criar função.

2. Em Nome, insira
lambda_read_function.

3. Para Runtime, escolha Python 
3.8 ou posterior.

4. Em Permissões, Alterar 
função de execução padrão, 
escolha Usar uma função 
existente.

5. Em Função existente, escolha
DynamoDB-FullAccess -in-
account-A.

6. Escolha Create function (Criar 
função).

7. Na guia Código, cole o código 
de exemplo da função de 
leitura do Lambda fornecido 
na seção Informações 
adicionais (p. 753) neste 
padrão. Certifique-se de 
fornecer o ARN de função 
correto (do épico Criar 
uma função na conta A) 
para oRoleArn campo 
e muderegion_name
para onde a tabela do 
DynamoDB é criada na 
conta A (do épico Criar 
uma tabela do DynamoDB 
na Conta A). Deixar de 
fazer isso resulta em 
umResourceNotFoundException
erro.

8. Para implantar o código, 
escolha Implantar.

9. Execute a função escolhendo
Testar. Isso solicita que você 
configure um evento de teste. 
Crie um novo evento com 
seu nome preferido, como
MyTestEventForRead, e salve 
a configuração.

10.Execute a função novamente 
escolhendo Testar. Isso 
executa o código com o nome 
do evento que você forneceu.

11.Verifique a saída da função. 
Ela deve ser semelhante à 
saída mostrada na seção
Função de leitura do 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Lambda em Informações 
adicionais (p. 753). 
Essa saída indica que a 
função acessou a tabela do 
DynamoDB na Conta A e 
conseguiu ler os dados que 
você adicionou à tabela.

Para obter mais informações 
sobre como criar funções 
do Lambda, consulte a
documentação do Lambda.

Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua os recursos criados. Se você estiver executando esse 
padrão em um ambiente de teste 
ou prova de conceito (PoC), 
exclua os recursos que você 
criou para evitar custos.

1. Na Conta B, exclua as duas 
funções do Lambda e outros 
recursos que você criou para 
se conectar ao DynamoDB.

2. Na Conta A, exclua a tabela 
do DynamoDB que você criou.

3. As políticas do IAM não 
custam nada, então você pode 
mantê-las como estão. No 
entanto, convém excluir as 
seguintes funções e políticas 
criadas para esse padrão:
• Conta A: função

DynamoDB-Full-Access-for-
Account-A

• Conta B: função
DynamoDB-FullAccess -Na 
conta-A

• Conta B: política de
FullAccesspolítica na conta-
A do DynamoDB

AWS DevOps

Recursos relacionados
• Introdução à AWS CLI (documentação da AWS CLI)
• Configurando a AWS CLI (documentação da AWS CLI)
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• Introdução ao DynamoDB (documentação do DynamoDB)
• Introdução ao Lambda (documentação do AWS Lambda)
• Criação de uma função para delegar permissões a um usuário do IAM (Optional)
• Criação de políticas do IAM (documentação do IAM)
• Lógica de avaliação de políticas entre contas (Optional) (Optional)
• Referência de elementos de política JSON

Informações adicionais
O código nesta seção é fornecido somente para fins ilustrativos e de teste. Se você estiver implementando 
esse padrão em um ambiente de produção, use o código como referência e personalize-o para seu próprio 
ambiente.

Função de gravação lambda

Código de amostra

import boto3
from datetime import datetime

sts_client = boto3.client('sts')
sts_session = sts_client.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::<Account-A ID>:role/DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B', RoleSessionName='test-dynamodb-session')

KEY_ID = sts_session['Credentials']['AccessKeyId']
ACCESS_KEY = sts_session['Credentials']['SecretAccessKey']
TOKEN = sts_session['Credentials']['SessionToken']

dynamodb_client = boto3.client('dynamodb', 
                               region_name='<DynamoDB-table-region-in-account-A',  
                               aws_access_key_id=KEY_ID,  
                               aws_secret_access_key=ACCESS_KEY,  
                               aws_session_token=TOKEN)

def lambda_handler(event, context): 
     now = datetime.now() 
     date_time = now.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S") 
     data = dynamodb_client.put_item(TableName='Table-Acccount-A', Item={"category": {"S": 
 "Fruit"},"item": {"S": "Apple"},"time": {"S": date_time}}) 
     return data

Segue um exemplo

Função de leitura Lambda

Código de amostra

import boto3
from datetime import datetime

sts_client = boto3.client('sts')
sts_session = sts_client.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::<Account-A ID>:role/DynamoDB-
FullAccess-For-Account-B', RoleSessionName='test-dynamodb-session')
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KEY_ID = sts_session['Credentials']['AccessKeyId']
ACCESS_KEY = sts_session['Credentials']['SecretAccessKey']
TOKEN = sts_session['Credentials']['SessionToken']

dynamodb_client = boto3.client('dynamodb',  
                               region_name='<DynamoDB-table-region-in-account-A>',  
                               aws_access_key_id=KEY_ID,  
                               aws_secret_access_key=ACCESS_KEY,  
                               aws_session_token=TOKEN)

def lambda_handler(event, context): 
     response = dynamodb_client.get_item(TableName='Table-Acccount-A', Key={'category':
{'S':'Fruit'}, 'item':{'S':'Apple'}}) 
     return response

Segue um exemplo

Configurar a autenticação TLS mútua para 
aplicativos executados no Amazon EKS

Criado por Mahendra Siddappa (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
Amazon Route 53

Resumo
O Transport Layer Security (TLS) mútuo baseado em certificado é um componente TLS opcional que 
fornece autenticação bidirecional entre servidores e clientes. Com o TLS mútuo, os clientes devem 
fornecer um certificado X.509 durante o processo de negociação da sessão. O servidor usa esse 
certificado para identificar e autenticar o cliente.

O TLS mútuo é um requisito comum para aplicações da Internet das Coisas (IoT) e pode ser usado para 
business-to-business aplicações ou padrões como o Open Banking.

Esse padrão descreve como configurar o TLS mútuo para aplicativos executados em um cluster do 
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) usando um controlador de entrada NGINX. Você pode 
habilitar recursos TLS mútuos integrados para o controlador de entrada NGINX anotando o recurso de 
entrada. Para obter mais informações sobre anotações TLS mútuas em controladores NGINX, consulte
Autenticação de certificados de cliente na documentação do Kubernetes.

Importante: Esse padrão usa certificados autoassinados. Recomendamos que você use esse padrão 
apenas com clusters de teste e não em ambientes de produção. Se quiser usar esse padrão em um 
ambiente de produção, você pode usar a AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) ou seu 
padrão existente de infraestrutura de chave pública (PKI) para emitir certificados privados.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS).
• Um cluster do existente do Amazon EKS.
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) versão 1.7 ou posterior, instalada e configurada no 

macOS, Linux ou Windows.
• O utilitário de linha de comando kubectl, instalado e configurado para acessar o cluster Amazon EKS. 

Para obter mais informações sobre isso, consulte Instalando o kubectl na documentação do Amazon 
EKS.

• Um nome de Sistema de Nomes de Domínio (DNS) existente para testar o aplicativo

Limitações

• Esse padrão usa certificados autoassinados. Recomendamos que você use esse padrão apenas com 
clusters de teste e não em ambientes de produção.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon EKS
• Amazon Route 53
• Kubectl

Ferramentas
• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ajuda você a executar o Kubernetes na AWS na 

AWS.
• O Amazon Route 53 é um serviço Web de DNS altamente disponível e escalável.
• O Kubectl é um utilitário de linha de comando que você usa para interagir com um cluster do Amazon 

EKS.

Epopéias
Gere os certificados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere a chave e o certificado CA. Gere a chave e o certificado

openssl req -x509 -sha256 
 -newkey rsa:4096 -keyout 
 ca.key -out ca.crt -days 
 356 -nodes -subj '/CN=Test 
 Cert Authority'

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere a chave e o certificado 
do servidor e assine com o 
certificado CA.

Gere a chave e o certificado 
do servidor e assine com o 
certificado CA executando o 
seguinte comando.

openssl req -new -
newkey rsa:4096 -keyout 
 server.key -out server.csr 
 -nodes -subj '/CN= 
 <your_domain_name> ' && 
 openssl x509 -req -sha256 
 -days 365 -in server.csr 
 -CA ca.crt -CAkey ca.key 
 -set_serial 01 -out 
 server.crt

Importante: certifique-se 
de<your_domain_name>
substituir pelo seu nome de 
domínio existente.

DevOps engenheiro

Gere a chave e o certificado do 
cliente e assine com o certificado 
CA.

Gere a chave e o certificado do 
cliente e assine com o certificado 
CA executando o seguinte 
comando.

openssl req -new -newkey 
 rsa:4096 -keyout client.key 
 -out client.csr -nodes -
subj '/CN=Test' && openssl 
 x509 -req -sha256 -days 365 
 -in client.csr -CA ca.crt -
CAkey ca.key -set_serial 02 
 -out client.crt

DevOps engenheiro

Implante o controlador de entrada NGINX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o controlador de 
entrada do NGINX no cluster do 
Amazon EKS.

Implante o controlador de 
entrada do NGINX usando o 
comando a seguir.

kubectl apply -f https://
raw.githubusercontent.com/
kubernetes/ingress-nginx/
controller-v1.5.1/deploy/
static/provider/aws/
deploy.yaml

DevOps engenheiro

Verifique se o serviço do 
controlador de entrada do NGINX 
está em execução.

Verifique se o serviço do 
controlador de entrada NGINX 
está sendo executado usando o 
comando a seguir.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

kubectl get svc -n ingress-
nginx

Importante: Certifique-se de que 
o campo de endereço do serviço 
contenha o nome de domínio do 
Network Load Balancer.

Crie um namespace no cluster Amazon EKS para testar o TLS mútuo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um namespace no cluster do 
Amazon EKS.

Crie um namespace 
chamadomtls em seu cluster 
do Amazon EKS executando o 
comando a seguir.

kubectl create ns mtls

Isso implanta o aplicativo de 
amostra para testar o TLS mútuo.

DevOps engenheiro

Crie a implantação e serviço

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a implantação e o serviço do 
Kubernetes no namespace mtls.

Crie um arquivo chamado
mtls.yaml. Cole o seguinte 
código no arquivo.

kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata: 
  name: mtls-app 
  labels: 
    app: mtls
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: mtls 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: mtls 
    spec: 
      containers: 
      - name: mtls-app 
        image: hashicorp/
http-echo 
        args: 
          - "-text=mTLS is 
 working"

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

---

kind: Service
apiVersion: v1
metadata: 
  name: mtls-service
spec: 
  selector: 
    app: mtls 
  ports: 
    - port: 5678 # Default 
 port for image

Crie a implantação e o serviço do 
Kubernetes nomtls namespace 
executando o comando a seguir.

kubectl create -f mtls.yaml 
 -n mtls

Verifique se a implantação do 
Kubernetes foi criada.

Execute o comando a seguir 
para verificar se a implantação foi 
criada e tem um pod com status 
disponível.

kubectl get deploy -n mtls

DevOps engenheiro

Verifique se o serviço Kubernetes 
foi criado.

Verifique se o serviço Kubernetes 
foi criado executando o comando 
a seguir.

kubectl get service -n mtls

DevOps engenheiro

Crie um segredo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um segredo para o recurso 
de entrada.

Execute o comando a seguir 
para criar um segredo para o 
controlador de entrada NGINX 
usando os certificados que você 
criou anteriormente.

kubectl create secret 
 generic mtls-certs --from-
file=tls.crt=server.crt --
from-file=tls.key=server.key 
 --from-file=ca.crt=ca.crt -
n mtls 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Seu segredo tem um certificado 
de servidor para o cliente 
identificar o servidor e um 
certificado CA para o servidor 
verificar os certificados do 
cliente.

Crie o recurso de entrada no namespace mtls

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o recurso de entrada no 
namespace mtls.

Crie um arquivo chamado
ingress.yaml. Cole o 
código a seguir no arquivo 
(<your_domain_name>substitua 
pelo nome de domínio existente).

apiVersion: 
 networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata: 
  annotations: 
    
 nginx.ingress.kubernetes.io/
auth-tls-verify-client: "on" 
    
 nginx.ingress.kubernetes.io/
auth-tls-secret: mtls/mtls-
certs 
  name: mtls-ingress
spec: 
  ingressClassName: nginx 
  rules: 
  - host: 
 "*.<your_domain_name>" 
    http: 
      paths: 
      - path: / 
        pathType: Prefix 
        backend: 
          service: 
            name: mtls-
service 
            port: 
              number: 5678 
  tls: 
  - hosts: 
    - "*.<your_domain_name>" 
    secretName: mtls-certs

Crie o recurso de entrada 
nomtls namespace executando 
o comando a seguir.

kubectl create -f 
 ingress.yaml -n mtls
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Isso significa que o controlador 
de entrada NGINX pode rotear 
o tráfego para seu aplicativo de 
amostra.

Verifique se o recurso de entrada 
foi criado.

Verifique se o recurso de entrada 
é criado executando o comando 
a seguir.

kubectl get ing -n mtls

Importante: Certifique-se de 
que o endereço do recurso de 
entrada mostre o balanceador de 
carga criado para o controlador 
de entrada NGINX.

DevOps engenheiro

Configure o DNS para apontar o nome do host para o balanceador de carga

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um registro CNAME que 
aponte para o balanceador de 
carga do controlador de entrada 
NGINX.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console Amazon 
Route 53 e crie um registro de 
nome canônico (CNAME) que 
apontemtls.<your_domain_name>
para o balanceador de carga do 
controlador de entrada NGINX.

Para obter mais informações

DevOps engenheiro

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a configuração mútua de 
TLS sem certificados.

Execute o comando a seguir.

curl -k https://
mtls.<your_domain_name> 

Você deve receber a resposta 
de erro “400 Nenhum certificado 
SSL obrigatório foi enviado”.
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Teste a configuração mútua de 
TLS com certificados.

Execute o comando a seguir.

curl -k https://
mtls.<your_domain_name> 
 --cert client.crt --key 
 client.key

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Você deve receber a resposta “O 
mTLS está funcionando”.

Recursos relacionados
• Criar registros usando o console do Amazon Route 53
• Usando um Network Load Balancer com o controlador de entrada NGINX no Amazon EKS
• Autenticação do certificado do

Crie um analisador de log personalizado para o 
Amazon ECS usando um roteador de log Firelens

Criado por Varun Sharma (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon ECS

Resumo
O Firelens é um roteador de log para Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e AWS Fargate. 
Você pode usar o Firelens para rotear registros de contêineres do Amazon ECS para a Amazon 
CloudWatch e outros destinos (por exemplo, Splunk ou Sumo Logic). O Firelens trabalha com o Fluentd
ou o Fluent Bit como agente de registro, o que significa que você pode usar os parâmetros de definição de 
tarefas do Amazon ECS para rotear registros.

Ao optar por analisar os registros no nível da fonte, você pode analisar seus dados de registro e realizar 
consultas para responder com mais eficiência e eficácia aos problemas operacionais. Como aplicativos 
diferentes têm padrões de registro diferentes, você precisa usar um analisador personalizado que estruture 
os registros e facilite a pesquisa no seu destino final.

Esse padrão usa um roteador de log Firelens com um analisador personalizado para enviar registros 
CloudWatch de um exemplo de aplicativo Spring Boot em execução no Amazon ECS. Em seguida, 
você pode usar o Amazon CloudWatch Logs Insights para filtrar os registros com base nos campos 
personalizados gerados pelo analisador personalizado.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS).
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada na sua máquina local.
• Docker, instalado e configurado na sua máquina local.
• Uma aplicação em contêineres existente baseada no Spring Boot no Amazon Elastic Container Registry 

(Amazon ECR). 
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Arquitetura

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• CloudWatch
• Amazon ECR
• Amazon ECS
• Fargate
• Docker
• Fluent Bit

Ferramentas
• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de 

imagem de contêineres, gerenciado pela AWS, seguro, escalável e confiável.
• Amazon ECS — O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de 

contêineres altamente escalável e rápido que facilita a execução, a interrupção e o gerenciamento de 
contêineres em um cluster.

• AWS Identity and Access Management (IAM) — O IAM é um serviço da web para controlar de forma 
segura o acesso aos serviços da AWS.

• AWS CLI — A Interface de linhas de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto 
que te permite interagir com os serviços da AWS usando comandos no shell da linha de comando.

• Docker — O Docker é uma plataforma aberta para desenvolver, enviar e executar aplicativos.

Código

Os seguintes arquivos estão anexados a esse padrão:

• customFluentBit.zip— Contém os arquivos para adicionar a análise e as configurações 
personalizadas.

• firelens_policy.json— Contém o documento de política para criar uma política do IAM.
• Task.json— Contém um exemplo de definição de tarefa para o Amazon ECS.

Epopeias
Crie uma imagem personalizada do Fluent Bit

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um repositório do Amazon 
ECR.

Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS, 
abra o console do Amazon 
ECR e crie um repositório 
chamadofluentbit_custom.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criação de 

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
um repositório na documentação 
do Amazon ECR.

Descompacte o pacote 
customFluentBit .zip.

 

1. Faça download 
docustomFluentBit.zip
pacote (anexado) na sua 
máquina local. 

2. Descompacte 
nocustomFluentBit
diretório executando o 
seguinte comando:unzip -d 
customFluentBit.zip

3. O diretório contém os 
seguintes arquivos que são 
necessários para adicionar 
a análise e as configurações 
personalizadas:
• parsers/
springboot_parser.conf— 
Contém a diretiva do 
analisador e define o padrão 
de expressão regular 
(regex) para o analisador 
personalizado. Você 
pode adicionar o padrão 
regex para seu analisador 
específico.

•  conf/
parse_springboot.conf— 
Contém o filtro e a diretiva 
de serviço.

• O Dockerfile

 

Crie uma imagem personalizada 
do Docker.

1. Altere o diretório para
customFluentBit.

2. Abra o console do 
Amazon ECR, escolha 
ofluentbit_custom
repositório e escolha Exibir 
comandos push. 

3. Faça upload do projeto. 
4. Após a conclusão do upload, 

copie o URL da compilação. 
Esse URL é obrigatório 
quando você cria um contêiner 
no Amazon ECS

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Enviar 
uma imagem do Docker na 
documentação do Amazon ECR. 

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor
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Configurar o cluster do Amazon ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do Amazon ECS. Crie um cluster do Amazon ECS 
seguindo as instruções da seção 
do modelo somente de rede
de Criação de um cluster na 
documentação do Amazon ECS.

Observações: Certifique-se 
de escolher Criar VPC para 
criar uma nova nuvem privada 
virtual (VPC) para seu cluster do 
Amazon ECS.

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor

Configurar a tarefa do Amazon ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a função do IAM de 
execução de tarefas do Amazon 
ECS.

Crie uma função do IAM 
de execução de tarefas 
do Amazon ECS usando a 
políticaAmazonECSTaskExecutionRolePolicy
gerenciada. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Função do IAM de execução 
de tarefas do Amazon ECS na 
documentação do Amazon ECS.

Observações: Certifique-se de 
registrar o nome do recurso da 
Amazon (ARN) da função do 
IAM.

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor

Anexe a política do IAM à função 
do IAM de execução de tarefas 
do Amazon ECS.

1. Crie uma política do IAM 
usando o documento de 
políticafirelens_policy.json
(em anexo). Para obter mais 
informações sobre isso, 
consulte Criar políticas na guia 
JSON na documentação do 
IAM.

2. Anexe essa política à função 
do IAM de execução de 
tarefas do Amazon ECS 
criada anteriormente. Para 
obter mais informações sobre 
isso, consulte Adicionar 
políticas do IAM (AWS CLI) na 
documentação do IAM. 

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor

Configure a definição de tarefa 
do Amazon ECS.

1. Atualize as seções a seguir 
na definição da tarefa 

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
deTask.json exemplo (em 
anexo):
• Atualize 

oexecutionRoleArn
etaskRoleArn com o ARN 
da função IAM de execução 
de tarefas

• Atualize a 
imagemcontainerDefinitions
com a imagem 
personalizada do Fluent 
Bit Docker que você criou 
anteriormente

• Atualize a 
imagemcontainerDefinitions
com o nome da imagem do 
seu aplicativo

2. Abra o console do Amazon 
ECS, escolha Definições de 
tarefas, escolha Criar nova 
definição de tarefa e escolha
Fargate na página Selecionar 
compatibilidades.     

3. Escolha Configurar via Json, 
cole oTask.json arquivo 
atualizado na área de texto e 
escolha Salvar.

4. Crie a definição de tarefa.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criação 
de uma definição de tarefa na 
documentação do Amazon ECS.

Execute a tarefa do Amazon ECS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a tarefa do Amazon 
ECS.

No console do Amazon ECS, 
escolha Clusters, escolha 
o cluster que você criou 
anteriormente e, em seguida, 
execute a tarefa autônoma.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Executar 
uma tarefa autônoma na 
documentação do Amazon ECS.

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor
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Verifique os CloudWatch registros

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os registros. 1. Abra o CloudWatch console, 
escolha Grupos de registros
e, em seguida, escolha/aws/
ecs/containerinsights/
{{cluster_ARN}}/
firelens/application.

2. Verifique os registros, 
especialmente os campos 
personalizados adicionados 
pelo analisador personalizado.

3. Use CloudWatch para filtrar 
registros com base nos 
campos personalizados.

Administrador de sistemas, 
Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Noções básicas do Docker para Amazon ECS 
• Amazon ECS no AWS Fargate 
• Configurar parâmetros básicos de serviço 

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie um pipeline e uma AMI usando CodePipeline 
HashiCorp um Packer

Criado por Akash Kumar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  DevOps Destino:  Imagens de máquina da 
Amazon (AMI)

Tipo R: Rehospedar Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Tecnologias: DevOps; 
Modernização; Sites e aplicativos 
web

Resumo
Esse padrão fornece exemplos de código e etapas para criar um pipeline na nuvem da Amazon Web 
Services (AWS) usando a AWS CodePipeline e uma Amazon Machine Image (AMI) usando o HashiCorp 
Packer. O padrão é baseado na prática de integração contínua, que automatiza a criação e o teste de 
código com um sistema de controle de versão baseado em Git. Nesse padrão, você cria e clona um 
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Pré-requisitos e limitações

repositório de código usando a AWS CodeCommit. Em seguida, crie um projeto e configure seu código-
fonte usando a AWS CodeBuild. Por fim, crie uma AMI que seja comprometida com seu repositório.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma Amazon Linux AMIs para lançar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• HashiCorp Packer 0.12.3 ou posterior
• CloudWatch Eventos da Amazon (opcional)
• Amazon CloudWatch Logs (opcional)

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de código de aplicativo que automatiza a criação de uma AMI 
usando a arquitetura desse padrão.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O desenvolvedor confirma as alterações de código em um repositório privado do CodeCommit Git. Em 
seguida, CodePipeline usa CodeBuild para iniciar a compilação e adicionar novos artefatos prontos para 
implantação no bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

2. CodeBuild usa o Packer para agrupar e empacotar a AMI com base em um modelo JSON. Se 
habilitado, o CloudWatch Events pode iniciar automaticamente o pipeline quando ocorre uma alteração 
no código-fonte.

Pilha de tecnologia

• CodeBuild
• CodeCommit
• CodePipeline
• CloudWatch Eventos (opcional)

Ferramentas
• AWS CodeBuild — CodeBuild O AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado na nuvem. 

CodeBuild O compila o código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para 
implantação.

• AWS CodeCommit — AWS CodeCommit é um serviço de controle de versão que permite armazenar 
e gerenciar repositórios do Git com privacidade na Nuvem AWS Systems. CodeCommit elimina a 
necessidade de você gerenciar seu próprio sistema de controle de origem ou se preocupar com a 
escalabilidade de sua infraestrutura.

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para 
modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar seu software.

• HashiCorp Packer — O HashiCorp Packer é uma ferramenta de código aberto para automatizar a 
criação de imagens de máquina idênticas a partir de uma única configuração de fonte. O Packer é 
leve, funciona em todos os principais sistemas operacionais e cria imagens de máquina para várias 
plataformas em parallel.
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Código

Esse padrão inclui os seguintes anexos:

• buildspec.yml— Esse arquivo é usado CodeBuild para criar e criar um artefato para implantação.
• amazon-linux_packer-template.json— Esse arquivo usa o Packer para criar uma AMI Amazon 

Linux.

Epopeias
Configurar o repositório de código

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o repositório. Crie um CodeCommit repositório. AWS Systems Systems Systems

Clone o repositório. Connect ao CodeCommit 
repositório clonando o 
repositório.

Desenvolvedor de aplicativos

Envia o código-fonte para o 
repositório remoto.

1. Crie um commit para adicionar 
osamazon-linux_packer-
template.json
arquivosbuildspec.yml e 
ao seu repositório local.

2. Envie o commit do seu 
repositório local para o 
CodeCommit repositório 
remoto.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie um CodeBuild projeto para o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um projeto de compilação. 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, abra 
o  CodeBuild console da AWS
e escolha Criar projeto de 
construção.

2. Em Nome do projeto, insira o 
nome do seu projeto.

3. Para provedor de origem, 
escolha AWS CodeCommit.

4. Em Repositório, escolha 
o repositório em que você 
deseja criar o pipeline de 
código.

5. Em Imagem do ambiente, 
escolha Imagem gerenciada
ou Imagem personalizada.

6. Para Operating system, 
selecione Ubuntu.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Para RunTime(s), escolha

Padrão.
8. Em Imagem, escolha aws/

codebuild/standard:4.0.
9. Em Versão de imagem, 

escolha Sempre usar a 
imagem mais recente para 
esta versão de tempo de 
execução.

10.Em Ambiente, escolha Linux.
11.Escolha a caixa de seleção

Privilegiado.
12.Em Função de serviço, 

escolha Nova função de 
serviço ou Função de serviço 
existente.

13.Em Especificações de 
compilação, escolha Usar um 
arquivo buildspec ou Inserir 
comandos de compilação.

14.(Opcional) Em Tipo na seção
Artefatos, escolha Sem 
artefatos.

15.(Recomendado) Para 
carregar registros de saída de 
compilação para CloudWatch 
Logs, escolha CloudWatch 
logs.

16.(Opcional) Para carregar 
registros de saída de 
compilação para o Amazon 
S3, escolha a caixa de 
seleção de registros do S3.

17.Selecione Create build project 
(Criar projeto de compilação).

Configure o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Nome do pipeline 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, abra 
o  CodePipeline console da 
AWS e escolha Criar pipeline.

2. Em Nome do pipeline, insira 
um nome para o pipeline.

3. Em Função de serviço, 
escolha Nova função de 
serviço ou Função de serviço 
existente.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. Em Role name (Nome da 

função), digite um nome para 
sua função.

5. Na seção Configurações 
avançadas, para
Armazenamento de artefatos, 
escolha Local padrão se 
quiser que o Amazon S3 crie 
um bucket e armazene os 
artefatos no bucket. Para 
usar um bucket S3 existente, 
escolha Local personalizado. 
Escolha Next (Próximo).

6. Para provedor de origem, 
escolha AWS CodeCommit.

7. Em Nome do repositório, 
escolha o repositório que você 
clonou anteriormente. Em
Nome da filial, escolha sua 
ramificação de código-fonte.

8. Para opções de detecção 
de alterações, escolha
Amazon CloudWatch Events 
(recomendado) para iniciar 
o pipeline ou CodePipeline 
a AWS para verificar 
periodicamente as alterações. 
Escolha Next (Próximo).

9. Para provedor de compilação, 
escolha AWS CodeBuild.

10.Em Nome do projeto, escolha 
o projeto de construção que 
você criou no épico Criar um 
CodeBuild projeto para o 
aplicativo.

11.Escolha suas opções de 
construção e, em seguida, 
escolha Avançar.

12.Escolha Ignorar estágio de 
implantação.

13.Selecione Create pipeline 
(Criar pipeline).

Recursos relacionados
• Trabalhando com repositórios na AWS CodeCommit
• Trabalhar com projetos de compilação
• Trabalhando com tubulações em CodePipeline
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Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie um pipeline e implante atualizações de 
artefatos em instâncias locais do EC2 usando 
CodePipeline

Criado por Akash Kumar (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Origem:  DevOps Alvo: Amazon EC2/Local

Tipo R: Rehospedar Tecnologias: DevOps; 
Modernização; Sites e aplicativos 
web

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit; 
AWS CodeDeploy; AWS 
CodePipeline

Resumo
Este padrão fornece exemplos de código e etapas para criar um pipeline na Nuvem da Amazon Web 
Services (AWS) e implantar artefatos atualizados em instâncias locais do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) na AWS CodePipeline. O padrão é baseado na prática de integração contínua. Essa prática 
automatiza a criação e o teste de código com um sistema de controle de versão baseado em Git. Nesse 
padrão, você cria e clona um repositório de código usando a AWS CodeCommit. Em seguida, você cria um 
projeto e configura seu código-fonte usando a AWS CodeBuild. Por fim, você cria seu aplicativo e configura 
seu ambiente de destino para instâncias EC2 locais usando a AWS CodeDeploy.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Tags definidas pelo usuário para identificar instâncias do EC2 durante a implantação
• CodeDeploy agente, instalado em instâncias do EC2
• Seu software de tempo de execução necessário, instalado em instâncias do EC2
• Amazon Corretto 8 para o kit de desenvolvimento Java
• Servidor web Apache Tomcat, instalado
• CloudWatch Eventos da Amazon (opcional)
• Um key pair para fazer login no servidor web (opcional)
• Um projeto de aplicativo Apache Maven para um aplicativo web

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de aplicativo web Java implantado em instâncias locais do EC2 
usando a arquitetura desse padrão.
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Ferramentas

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O desenvolvedor confirma as alterações de código em um repositório privado do CodeCommit Git.
2. CodePipeline usa o CodeBuild para iniciar a construção e adicionar novos artefatos prontos para 

implantação no bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
3. CodePipeline usa o CodeDeploy agente para pré-instalar todas as dependências necessárias para as 

alterações do artefato de implantação.
4. CodePipeline usa o CodeDeploy agente para implantar os artefatos do bucket do S3 nas instâncias do 

EC2 de destino. Se habilitado, o CloudWatch Events pode iniciar automaticamente o pipeline quando 
ocorre uma alteração no código-fonte.

Pilha de tecnologia

• CodeBuild
• CodeCommit
• CodeDeploy
• CodePipeline
• CloudWatch Eventos (opcional)

Ferramentas
• CodeBuildO AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado que ajuda a compilar código-

fonte, executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação. CodeBuild O compila o 
código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitO AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• A AWS CodeDeploy automatiza as implantações no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
ou em instâncias locais, funções do AWS Lambda ou serviços do Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS).

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de 
uma versão de software e automatizar as etapas necessárias para liberar alterações de software 
continuamente.

Código

Esse padrão inclui os seguintes anexos:

• buildspec.yml— Esse arquivo especifica as ações CodeBuild necessárias para criar e criar um 
artefato para implantação.

• appspec.yml— Esse arquivo especifica as ações CodeDeploy necessárias para criar um aplicativo e 
configurar um ambiente de destino para instâncias do EC2 locais.

• install_dependencies.sh— Esse arquivo instala dependências para o servidor web Apache 
Tomcat.

• start_server.sh— Este arquivo inicia o servidor web Apache Tomcat.
• stop_server.sh— Este arquivo interrompe o servidor web Apache Tomcat.
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Épicos

Épicos
Configurar o repositório de código

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o repositório. Crie um CodeCommit repositório. AWS Systems Administrator

Clone o repositório. Connect ao CodeCommit 
repositório clonando o 
repositório.

Desenvolvedor de aplicativos

Envie o código-fonte para o 
repositório remoto.

1. Crie um commit para 
adicionar osappspec.yml
arquivosbuildspec.yml e 
ao seu repositório local.

2. Envie o commit do seu 
repositório local para o 
CodeCommit repositório 
remoto.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie um CodeBuild projeto para o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um projeto de compilação. 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, abra 
o  CodeBuild console da AWS
e escolha Criar projeto de 
construção.

2. Em Nome do projeto, insira o 
nome do seu projeto.

3. Para provedor de origem, 
escolha AWS CodeCommit.

4. Em Repositório, escolha 
o repositório em que você 
deseja criar o pipeline de 
código.

5. Em Imagem do ambiente, 
escolha Imagem gerenciada
ou Imagem personalizada.

6. Em Operating system 
(Sistema operacional), escolha
Amazon Linux 2.

7. Para RunTime(s), escolha
Padrão.

8. Em Imagem, escolha aws/
codebuild/amazonlinux2-
aarch64-standard:2.0.

9. Em Versão de imagem, 
escolha Sempre usar a 
imagem mais recente para 

Administrador da AWS, 
desenvolvedor de aplicativos
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
esta versão de tempo de 
execução.

10.Em Função de serviço, 
escolha Nova função de 
serviço ou Função de serviço 
existente.

11.Em Especificações de 
compilação, escolha Usar um 
arquivo buildspec ou Inserir 
comandos de compilação.

12.(Opcional) Escolha Adicionar 
artefato para configurar 
artefatos.

13.(Opcional) Para fazer upload 
de registros de saída de 
compilação para a Amazon 
CloudWatch, escolha
CloudWatch logs.

14.Selecione Create build project 
(Criar projeto de compilação).

Configurar a implantação de artefatos para instâncias locais do EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o aplicativo. 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, 
abra o  CodeDeploy console 
da AWS e escolha Criar 
aplicativo.

2. Em Nome do aplicativo, insira 
um nome para a aplicação.

3. Para a plataforma de 
computação, escolha EC2/On-
Premises.

4. Escolha Criar aplicativo e, em 
seguida, escolha Criar grupo 
de implantação.

5. Em Nome do grupo de 
implantação, insira um nome.

6. Crie uma função de 
serviço para CodeDeploy.
Observação: a função de 
serviço deve ter permissões 
para conceder CodeDeploy 
acesso ao seu ambiente de 
destino.

7. Em Função de serviço, 
escolha a função de serviço 
que você criou na etapa 6.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
8. Para o tipo de implantação, 

escolha no local ou azul/verde
com base nos requisitos de 
sua empresa.

9. Em Configuração do 
ambiente, escolha as opções 
que atendam aos requisitos da 
sua empresa.

10.(Opcional) Crie um grupo-
alvo para seu balanceador 
de carga separadamente 
no console do Amazon EC2 
e, em seguida, volte para 
a página Criar grupo de 
implantação do CodeDeploy 
console da AWS para escolher 
seu balanceador de carga e o 
grupo-alvo.

11.Selecione Create deployment 
group (Criar grupo de 
implantação).

Configure o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o pipeline. 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, abra 
o  CodePipeline console da 
AWS e escolha Criar pipeline.

2. Em Nome do pipeline, insira 
um nome para o pipeline.

3. Em Função de serviço, 
escolha Nova função de 
serviço ou Função de serviço 
existente.

4. Em Role name (Nome da 
função), digite um nome para 
sua função.

5. Na seção Configurações 
avançadas, para
Armazenamento de artefatos, 
escolha Local padrão se 
quiser que o Amazon S3 crie 
um bucket e armazene os 
artefatos no bucket. Para 
usar um bucket S3 existente, 
escolha Local personalizado. 
Escolha Next (Próximo).

6. Para provedor de origem, 
escolha AWS CodeCommit.

Administrador de sistemas 
da AWS, desenvolvedor de 
aplicativos
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Em Nome do repositório, 

escolha o repositório que você 
clonou anteriormente. Em
Nome da filial, escolha sua 
ramificação de código-fonte.

8. Para opções de detecção 
de alterações, escolha
Amazon CloudWatch Events 
(recomendado) ou AWS 
CodePipeline. Escolha Next
(Próximo).

9. Para provedor de compilação, 
escolha AWS CodeBuild.

10.Em Nome do projeto, escolha 
o projeto de construção que 
você criou na seção Criar 
um CodeBuild projeto para o 
aplicativo desse padrão.

11.Escolha suas opções de 
construção e, em seguida, 
escolha Avançar.

12.Para o provedor Deploy, 
escolha AWS CodeDeploy.

13.Escolha um nome de 
aplicativo e um grupo de 
implantação e, em seguida, 
escolha Avançar.

14.Selecione Create pipeline 
(Criar pipeline).

Recursos relacionados
• Trabalhando com repositórios na AWS CodeCommit
• Trabalhar com projetos de compilação
• Trabalhando com aplicativos em CodeDeploy
• Trabalhando com tubulações em CodePipeline

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie pipelines dinâmicos de CI para projetos Java e 
Python automaticamente
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https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/repositories.html
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Resumo

Criado por Aromal Raj Jayarajan (AWS), Amarnath Reddy (AWS), MAHESH RAGHUNANDANAN (AWS) e 
Vijesh Vijayakumaran Nair (AWS)

Repositório de código:

• automated-ci-pipeline-creation

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Infraestrutura; Sem servidor; 
nativo da nuvem

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS CodePipeline; 
AWS Lambda; AWS Step 
Functions; AWS CodeCommit

Resumo
Esse padrão mostra como criar pipelines de integração contínua (CI) dinâmica para projetos Java e Python 
automaticamente usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS.

À medida que as pilhas de tecnologia se diversificam e as atividades de desenvolvimento aumentam, pode 
se tornar difícil criar e manter canais de CI que sejam consistentes em toda a organização. Ao automatizar 
o processo no AWS Step Functions, você pode garantir que seus pipelines de CI sejam consistentes em 
seu uso e abordagem.

Para automatizar a criação de pipelines dinâmicos de CI, esse padrão usa as seguintes entradas variáveis:

• Linguagem de programação (somente Java ou Python)
• Nome do pipeline
• Etapas de pipeline necessárias

Nota: O Step Functions orquestra a criação de pipelines usando vários serviços da AWS. Para obter mais 
informações sobre os serviços da AWS usados nessa solução, consulte a seção Ferramentas desse 
padrão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um bucket do Amazon S3 na mesma região da AWS em que esta solução está sendo implantada
• Um diretor do AWS Identity and Access Management (IAM) que tem as CloudFormation permissões da 

AWS necessárias para criar os recursos necessários para essa solução

Limitações

• Esse padrão suporta somente projetos Java e Python.
• As funções do IAM provisionadas nesse padrão seguem o princípio do privilégio mínimo. As permissões 

das funções do IAM devem ser atualizadas com base nos recursos específicos que seu pipeline de CI 
precisa criar.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo
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https://github.com/aws-samples/automated-ci-pipeline-creation
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Ferramentas

• AWS CloudFormation
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• IAM
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Systems Manager
• AWS Step Functions
• AWS Lambda
• Amazon DynamoDB

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para criar pipelines dinâmicos de CI para 
projetos Java e Python automaticamente usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário da AWS fornece os parâmetros de entrada para a criação do pipeline de CI no formato 
JSON. Essa entrada inicia um fluxo de trabalho do Step Functions (máquina de estado) que cria um 
pipeline de CI usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS.

2. Uma função do Lambda lê uma pasta chamada input-reference, que é armazenada em um bucket 
do Amazon S3, e depois gera um arquivo buildspec.yml. Esse arquivo gerado define os estágios 
do pipeline de CI e é armazenado novamente no mesmo bucket do Amazon S3 que armazena as 
referências de parâmetros.

3. O Step Functions verifica as dependências do fluxo de trabalho de criação do pipeline de CI para 
detectar quaisquer alterações e atualiza a pilha de dependências conforme necessário.

4. O Step Functions cria os recursos do pipeline de CI em uma CloudFormation pilha, incluindo um 
CodeCommit repositório, um CodeBuild projeto e um CodePipeline pipeline.

5. A CloudFormation pilha copia o código-fonte de amostra da pilha de tecnologia selecionada (Java ou 
Python) e o arquivo buildspec.yml para o CodeCommit repositório.

6. Os detalhes do runtime do pipeline de CI são armazenados em uma tabela do DynamoDB.

Automação e escala

• Esse padrão é para uso somente em um único ambiente de desenvolvimento. As alterações de 
configuração são necessárias para uso em vários ambientes de desenvolvimento.

• Para adicionar suporte para mais de uma CloudFormation pilha, você pode criar CloudFormation 
modelos adicionais. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos sobre como começar a 
usar a AWS CloudFormation na CloudFormation documentação.

Ferramentas
Ferramentas

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, então você paga apenas pelo tempo de computação usado.
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Práticas recomendadas

• CodeBuildO AWS é um serviço de criação totalmente gerenciado que ajuda você a compilar o código-
fonte, executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de 
uma versão de software e automatizar as etapas necessárias para liberar alterações de software 
continuamente.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
ajudar a proteger seus dados.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que oferece um 
desempenho rápido, previsível e escalável.

• O AWS Systems Manager Parameter Store da oferece armazenamento hierárquico seguro para o 
gerenciamento de dados de configuração e gerenciamento de segredos.

Código

O código para esse padrão está disponível no GitHub automated-ci-pipeline-creationrepositório. O 
repositório contém os CloudFormation modelos necessários para criar a arquitetura de destino descrita 
nesse padrão.

Práticas recomendadas
• Não insira credenciais (segredos), como tokens ou senhas, diretamente nos CloudFormation modelos 

ou nas configurações de ação do Step Functions. Se você fizer isso, as informações serão exibidas 
nos registros do DynamoDB. Em vez disso, use o AWS Secrets Manager para configurar e armazenar 
segredos. Em seguida, consulte os segredos armazenados no Secrets Manager nos CloudFormation 
modelos e nas configurações de ação do Step Functions, conforme necessário. Para obter mais 
informações, consulte O que é o AWS Secrets Manager na documentação do Secrets Manager.

• Configure a criptografia do lado do servidor para CodePipeline artefatos armazenados no Amazon 
S3. Para obter mais informações, consulte Configurar a criptografia do lado do servidor para artefatos 
armazenados no Amazon S3 ou CodePipeline na CodePipeline documentação.

• Aplique permissões de privilégio mínimo ao configurar funções do IAM. Para obter mais informações, 
consulte Aplicar permissões de privilégio mínimo na documentação do IAM.

• Certifique-se de que seu bucket Amazon S3 não esteja acessível publicamente. Para obter mais 
informações, consulte Configurando a configuração de bloqueio de acesso público para seus buckets do 
S3 na documentação do Amazon S3.

• Certifique-se de ativar o controle de versão do bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, 
consulte Usar o versionamento em buckets do S3 na documentação do Amazon S3.

• Use o IAM Access Analyzer ao configurar as políticas do IAM. A ferramenta fornece recomendações 
acionáveis para ajudar você a criar políticas de IAM seguras e funcionais. Para obter mais informações, 
consulte Usar o AWS Identity and Access Management Access Management Access Management 
Access Management Access Management Access Management Access Analyzer na documentação do 
IAM

• Quando possível, defina condições específicas de acesso ao configurar as políticas do IAM.
• Ative o CloudWatch registro da Amazon para fins de monitoramento e auditoria. Para obter mais 

informações, consulte O que é o Amazon CloudWatch Logs? na CloudWatch documentação.
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Epopéias

Epopéias
Configure os pré-requisitos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do Amazon S3. Crie um bucket Amazon S3 (ou 
use um bucket existente) para 
armazenar os CloudFormation 
modelos, o código-fonte e os 
arquivos de entrada necessários 
para a solução.

Para obter mais informações, 
consulte Etapa 1: Criar seu 
primeiro bucket do S3 na 
documentação do Amazon S3.

Observação: o bucket do 
Amazon S3 deve ser na mesma 
região da AWS na qual você está 
implantando a solução.

AWS DevOps

Clone o GitHub repositório. Clone o GitHub automated-
ci-pipeline-creationrepositório 
executando o seguinte comando 
em uma janela do terminal:

git clone https://
github.com/aws-samples/
automated-ci-pipeline-
creation.git

Para obter mais informações, 
consulte Clonar um repositório na 
GitHub documentação.

AWS DevOps

Carregar a pasta Solution 
Templates do GitHub repositório 
clonado para o bucket do 
Amazon S3.

Copie o conteúdo da pasta 
clonada Solution-Templates e 
faça o upload para o bucket do 
Amazon S3 que você criou.

Para obter mais informações, 
consulte Carregar objetos na 
documentação do Amazon S3.

Nota: Certifique-se de carregar 
somente o conteúdo da pasta
Solution-Templates. Você pode 
carregar os arquivos somente no 
nível raiz do bucket do Amazon 
S3.

AWS DevOps
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Epopéias

Implantar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma CloudFormation pilha 
para implantar a solução usando 
o arquivo template.yml no GitHub 
repositório clonado.

1. Faça login no AWS 
Management Console 
e, em seguida, abra o 
CloudFormation console da 
AWS.

2. Selecione Create stack. Uma 
lista suspensa aparece.

3. Na lista suspensa, selecione
Com novos recursos (padrão). 
A página Criar pilha é aberta.

4. Na seção Especificar modelo, 
marque a caixa de seleção ao 
lado de Carregar um arquivo 
de modelo.

5. Selecione Choose file 
(Escolher arquivo). Em 
seguida, navegue até a pasta 
raiz do GitHub repositório 
clonado e selecione o arquivo
template.yml. Em seguida, 
selecione Open (Abrir).

6. Escolha Next (Próximo). A 
página Especificar detalhes da 
pilha é aberta.

7. Na seção Parâmetros, 
especifique os seguintes 
parâmetros:
• Para o

S3TemplateBucketName, 
insira o nome do bucket 
do Amazon S3 que você 
criou anteriormente, que 
contém o código-fonte e 
as referências para essa 
solução. Certifique-se 
de que o parâmetro do 
nome do bucket esteja em 
minúsculas.

• Para DynamoDBTable, 
insira um nome para a 
DynamoDBTable que a 
CloudFormation pilha cria.

• Para StateMachineName, 
insira um nome para a 
máquina de estado do 
Step Functions que a 
CloudFormation pilha cria.

8. Escolha Next (Próximo). A 
página Configurar opções de 
pilha é aberta.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
9. Na página Configure stack 

options (Configurar opções 
de pilha), selecione Next 
(Próximo). Não altere nenhum 
dos valores padrão. A página 
de revisão é aberta.

10.Examine as configurações de 
criação da pilha. Em seguida, 
escolha Criar pilha para iniciar 
sua pilha.

Observação: enquanto sua 
pilha está sendo criada, ela 
estará listada na página
Pilhas com um status de
CREATE_IN_PROGRESS. 
Certifique-se de esperar que 
o status da pilha mude para
CREATE_COMPLETE antes 
de concluir as etapas restantes 
nesse padrão.

Testar a configuração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a função de etapa que 
você criou.

1. Faça login no Management 
Console da AWS Management 
Console e abra o console do 
Step Functions.

2. Abra a função de etapa que 
você criou.

3. Selecione Start execution 
(Iniciar execução). Em 
seguida, insira seus valores 
de entrada para o fluxo de 
trabalho no formato JSON 
(veja os exemplos de entradas 
a seguir).

4. Selecione Start execution 
(Iniciar execução).

Formatação JSON

{ 
  "details": { 
    "tech_stack": "Name of 
 the Tech Stack (python/
java)", 
    "project_name": "Name of 
 the Project that you want 
 to create with", 

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    "pre_build": "Choose the 
 step if it required in the 
 buildspec.yml file i.e., 
 yes/no", 
    "build": "Choose the 
 step if it required in the 
 buildspec.yml file i.e., 
 yes/no", 
    "post_build": "Choose 
 the step if it required 
 in the buildspec.yml file 
 i.e., yes/no", 
    "reports": "Choose the 
 step if it required in the 
 buildspec.yml file i.e., 
 yes/no", 
  }
}

Exemplo de entrada JSON em 
Java

{ 
  "details": { 
    "tech_stack": "java", 
    "project_name": 
 "pipeline-java-pjt", 
    "pre_build": "yes", 
    "build": "yes", 
    "post_build": "yes", 
    "reports": "yes" 
  }
}

Exemplo de entrada JSON em 
Python

{ 
  "details": { 
    "tech_stack": "python", 
    "project_name": 
 "pipeline-python-pjt", 
    "pre_build": "yes", 
    "build": "yes", 
    "post_build": "yes", 
    "reports": "yes" 
  }
}
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme se o CodeCommit 
repositório para o pipeline de CI 
foi criado.

1. Faça login no Management 
Console da AWS Management 
Console e abra o CodeCommit 
console.

2. Na página Repositórios, 
verifique se o nome do 
CodeCommit repositório que 
você criou aparece na lista 
de repositórios. O nome do 
repositório é anexado com 
o seguinte: pipeline-java-pjt-
Repo

3. Abra o CodeCommit 
repositório e confirme se o 
código-fonte de amostra junto 
com os arquivos buildspec.yml
foram enviados para a 
ramificação principal.

AWS DevOps

Verifique os recursos CodeBuild 
do projeto.

1. Faça login no Management 
Console da AWS Management 
Console e abra o CodeBuild 
console.

2. Na página Criar projetos, 
verifique se o nome do 
CodeBuild projeto que você 
criou aparece na lista de 
projetos. O nome do projeto 
é anexado com o seguinte:
pipeline-java-pjt-Build

3. Selecione o nome do seu 
CodeBuild projeto para abri-lo. 
Em seguida, revise e valide as 
seguintes configurações:
• Configuração do projeto
• Origem
• Ambiente
• Especificação de construção
• Configuração Batch
• Artefatos

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide os CodePipeline estágios. 1. Faça login no Management 
Console da AWS Management 
Console e abra o
CodePipeline console.

2. Na página Pipelines, verifique 
se o nome do pipeline que 
você criou aparece na lista de 
pipelines. O nome do pipeline 
é anexado com o seguinte:
pipeline-java-pjt-Pipeline

3. Selecione o nome do seu 
funil para abri-lo. Em seguida, 
analise e valide cada estágio 
do pipeline, incluindo Commit
e Deploy.

AWS DevOps

Confirme se o pipeline de CI foi 
executado com êxito.

1. No CodePipeline console, na 
página Pipelines, selecione o 
nome do seu funil para ver o 
status do funil.

2. Verifique se cada estágio do 
pipeline tem um status de
sucesso.

AWS DevOps

Limpe os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua a pilha de recursos 
CloudFormation.

Exclua a pilha de recursos do 
pipeline de CI CloudFormation.

Para obter mais informações, 
consulte Excluindo uma pilha 
no CloudFormation console 
da AWS na CloudFormation 
documentação.

Nota: Certifique-se de 
excluir a pilha chamada -
stack<project_name>.

AWS DevOps

Exclua as dependências do 
pipeline de CI e rsquors no 
Amazon S3 CloudFormation e.

1. Esvazie o bucket do 
Amazon S3 chamado
DeploymentArtifactBucket. 
Para obter mais informações, 
consulte Esvaziar um bucket
na documentação do Amazon 
S3.

2. Exclua a pilha de 
dependências do pipeline 
de CI em CloudFormation. 
Para obter mais informações, 
consulte Exclusão de uma 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pilha no CloudFormation 
console da AWS
na CloudFormation 
documentação.

Nota: Certifique-se de excluir a 
pilha chamada pipeline-creation-
dependencies-stack.

Exclua o bucket de modelos do 
Amazon S3.

Exclua o bucket Amazon s3 que 
você criou na seção Configurar 
os pré-requisitos desse padrão, 
que armazena os modelos para 
essa solução.

Para obter mais informações, 
consulte Exclusão de um bucket
na documentação do Amazon 
S3.

AWS DevOps

Recursos relacionados
• Criação de uma máquina de estado do Step Functions que usa o Lambda (Guia do desenvolvedor do 

AWS Step Functions)
• AWS Step Functions WorkFlow Studio (Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions)
• DevOps e AWS
• Como a AWS CloudFormation funciona? (Guia CloudFormation do usuário da AWS)
• CI/CD completo com AWS CodeCommit, AWS CodeBuild CodeDeploy, AWS e AWS CodePipeline (blog 

da AWS)
• Cotas do IAM e do AWS STS, requisitos de nome e limites de caracteres (Guia do usuário do IAM)

Implemente um pipeline de CI/CD para 
microsserviços Java no Amazon ECS

Criado por Vijay Thompson (AWS) e Sankar Sangubotla (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS EC2 Container 
Registry; Amazon ECS; AWS 
Fargate; AWS CodePipeline

Resumo
Esse padrão orienta você nas etapas de implantação de um pipeline de integração e entrega contínua 
(CI/CD) para microsserviços Java em um cluster existente do Amazon Elastic Container Service (Amazon 
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ECS) usando a AWS CodeBuild. Quando o desenvolvedor confirma as alterações, o pipeline de CI/CD é 
iniciado e o processo de compilação é iniciado CodeBuild. Quando a construção é concluída, o artefato 
é enviado para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) e a versão mais recente do Amazon 
ECR é retirada e enviada para o serviço Amazon ECS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um aplicativo de microsserviços Java existente em execução no Amazon ECS
• Familiaridade com a AWS CodeBuild e a AWS CodePipeline

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Microsserviços Java em execução no Amazon ECS
• Repositório de código no Amazon ECR
• AWS Fargate

Arquitetura de origem

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon ECR
• Amazon ECS
• AWS Fargate
• AWS CodePipeline
• AWS CodeBuild

Arquitetura alvo

Automação e escala

CodeBuild buildspec.ymlarquivo:

version: 0.2

phases: 
  pre_build: 
    commands: 
      - echo Logging in to Amazon ECR... 
      - aws --version 
      - $(aws ecr get-login --region $AWS_DEFAULT_REGION --no-include-email) 
      - REPOSITORY_URI=$AWS_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/
$IMAGE_REPO 
      - COMMIT_HASH=$(echo $CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION | cut -c 1-7) 
      - IMAGE_TAG=build-$(echo $CODEBUILD_BUILD_ID | awk -F":" '{print $2}') 
  build: 
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    commands: 
      - echo Build started on `date` 
      - echo building the Jar file 
      - mvn clean install 
      - echo Building the Docker image... 
      - docker build -t $REPOSITORY_URI:$BUILD_TAG . 
      - docker tag $REPOSITORY_URI:$BUILD_TAG $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
  post_build: 
    commands: 
      - echo Build completed on `date` 
      - echo Pushing the Docker images... 
      - docker push $REPOSITORY_URI:$BUILD_TAG 
      - docker push $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG 
      - echo Writing image definitions file... 
      - printf '[{"name":"%s","imageUri":"%s"}]' $DOCKER_CONTAINER_NAME $REPOSITORY_URI:
$IMAGE_TAG > imagedefinitions.json 
      - cat imagedefinitions.json  
artifacts: 
    files:  
     - imagedefinitions.json 
     - target/DockerDemo.jar

Ferramentas
Serviços da AWS

• CodeBuildO AWS é um serviço de compilação totalmente gerenciado que ajuda a compilar código-fonte, 
executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação. A AWS CodeBuild escala 
continuamente e processa várias compilações simultaneamente, para que suas compilações não fiquem 
na fila.

• CodePipelineA AWS ajuda a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de uma versão 
de software e automatizar as etapas necessárias para liberar alterações de software de forma contínua. 
Você pode integrar a AWS CodePipeline com serviços de terceiros GitHub, como, ou usar serviços da 
AWS, como AWS CodeCommit ou Amazon ECR.

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro totalmente gerenciado que facilita 
aos desenvolvedores armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêineres do Docker. O Amazon 
ECR é integrado ao Amazon ECS para simplificar seu development-to-production fluxo de trabalho. O 
Amazon ECR hospeda as imagens em uma arquitetura altamente disponível e escalável para que você 
possa implantar contêineres para os aplicativos de forma confiável. A integração com o AWS Identity 
and Access Management (IAM) fornece o controle em nível de recursos de cada repositório.

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) serviço de orquestração de contêineres altamente 
escalável e de alto desempenho que suporta contêineres Docker e permite que você execute e escale 
facilmente aplicativos em contêineres na AWS. O Amazon ECS elimina a necessidade de você instalar e 
operar seu próprio software de orquestração de contêineres, gerenciar e escalar um cluster de máquinas 
virtuais ou programar contêineres nessas máquinas virtuais.

• O AWS Fargate é um mecanismo de computação para o Amazon ECS que permite que você execute 
contêineres sem precisar gerenciar servidores ou clusters. Com o AWS Fargate, não é mais necessário 
provisionar, configurar e dimensionar os clusters de máquinas virtuais para executar contêineres. Isso 
elimina a necessidade de escolher tipos de servidor, decidir quando dimensionar clusters ou otimizar o 
agrupamento de clusters.

Outras ferramentas

• O Docker é uma plataforma que permite criar, testar e entregar aplicativos em pacotes chamados
contêineres.

• O Git é um sistema de controle de versão distribuído para rastrear alterações no código-fonte durante 
o desenvolvimento de software. Ele foi projetado para coordenar o trabalho entre programadores, 
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mas pode ser usado para rastrear alterações em qualquer conjunto de arquivos. Suas metas incluem 
velocidade, integridade de dados e suporte para fluxos de trabalho distribuídos e não lineares. Você 
também pode usar a AWS CodeCommit como uma alternativa ao Git.

Epopéias
Configure o projeto de construção na AWS CodeBuild

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um projeto de CodeBuild 
compilação.

No  CodeBuild console da AWS, 
crie um projeto de construção e 
especifique seu nome.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Selecione a fonte. Esse padrão usa o Git para o 
repositório GitHub de código, 
então escolha na lista de 
opções disponíveis. Escolha um 
repositório público ou da sua 
GitHub conta.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Selecione um repositório. Selecione o repositório a partir do 
qual você deseja compilar o

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Selecione o ambiente. Você pode selecionar em uma 
lista de imagens gerenciadas 
ou optar por uma imagem 
personalizada usando o Docker. 
Esse padrão usa a seguinte 
imagem gerenciada:

• Amazon Linux 2
• Tempo de execução: padrão
• Imagem versão 1.0

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Escolha uma função de serviço. Você pode criar uma função de 
serviço ou selecionar em uma 
lista de funções existentes.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Adicionar variáveis de ambiente. Na seção Configuração adicional, 
configure as seguintes variáveis 
de ambiente:

• AWS_DEFAULT_REGION 
para a região padrão da AWS

• AWS_ACCOUNT_ID para o 
número da conta do usuário

• IMAGE_REPO para o 
repositório privado do Amazon 
ECR

• BUILD_TAG para a versão 
da compilação (a versão
mais recente é o valor dessa 
variável)

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• DOCKER_CONTAINER_NAME

para o nome do contêiner na 
tarefa

Essas variáveis são espaços 
reservados nobuildspec.yml
arquivo e serão substituídas por 
seus respectivos valores.

Crie um arquivo de compildspec. Você pode criar 
umbuildspec.yml arquivo 
no mesmo localpom.xml
e adicionar a configuração 
fornecida nesse padrão ou 
usar o editor online buildspec 
e adicionar a configuração. 
Configure as variáveis 
ambientais com os valores 
apropriados seguindo as etapas 
fornecidas.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Configure o projeto para 
artefatos.

(Opcional) Configure o projeto 
de construção para artefatos, se 
necessário.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Configure CloudWatch os 
registros da Amazon.

(Opcional) Configure o Amazon 
CloudWatch Logs para o projeto 
de construção, se necessário. 
Esta etapa é opcional, porém é 
recomendada.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Configure logs do Amazon S3. (Opcional) Configure logs do 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) para o projeto 
de compilação, se você quiser 
armazenar os logs.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Configure o pipeline na AWS CodePipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um pipeline. No  CodePipeline console 
da AWS, crie um pipeline e 
especifique seu nome. Para obter 
mais informações sobre como 
criar um pipeline, consulte a 
CodePipeline documentação da 
AWS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Selecione uma função de 
serviço.

Crie uma função de serviço ou 
selecione na lista de funções 
de serviço existentes. Se você 
estiver criando uma função de 
serviço, forneça um nome para 

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a função e selecione a opção 
CodePipeline para criar a função.

Escolha uma loja de artefatos. Nas configurações avançadas, 
se você quiser que o Amazon S3 
crie um bucket e armazene os 
artefatos nele, use o local padrão 
para o armazenamento de 
artefatos. Ou selecione um local 
personalizado e especifique um 
bucket existente. Você também 
pode optar por criptografar o 
artefato usando uma chave de 
criptografia.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Especificar o provedor de origem. Em Provedor de origem, escolha
GitHub (Versão 2).

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Selecione o repositório e a 
ramificação do código.

Se você não estiver conectado, 
forneça os detalhes da conexão 
à qual se conectar GitHub e 
selecione o nome do repositório 
e o nome da ramificação.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Altere as opções de detecção. Escolha Iniciar o pipeline na 
alteração do código-fonte e vá 
para a próxima página.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Selecione um provedor de 
compilação.

Para provedor de compilação, 
escolha AWS e CodeBuild, em 
seguida, forneça os detalhes da 
região da AWS e do nome do 
projeto de construção.

Em Tipo de compilação, escolha
Construção única.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Escolha um provedor de 
implantação.

Para provedor de implantação, 
escolha Amazon ECS. Escolha 
o nome do cluster, o nome do 
serviço, o arquivo de definições 
de imagem, se houver, e 
um valor de tempo limite de 
implantação, se necessário. 
Selecione Create pipeline (Criar 
pipeline).

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS

Recursos relacionados
• Documentação do AWS ECS
• Documentação do AWS ECR
• CodeBuild Documentação da AWS
• CodeCommit Documentação da AWS
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Implemente um pipeline de CI/CD em várias contas da AWS

• CodePipeline Documentação da AWS
• Crie um pipeline de entrega contínua para suas imagens de contêiner com o Amazon ECR como fonte

(postagem no blog)

Use a AWS CodeCommit e CodePipeline a AWS 
para implantar um pipeline de CI/CD em várias 
contas da AWS

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; AWS CodePipeline

Resumo
Esse padrão mostra como implantar um pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para 
suas cargas de trabalho de código de aplicativo em contas separadas da Amazon Web Services (AWS) 
para fluxos de trabalho de desenvolvedores DevOps, testes e produção da Amazon Web Services (AWS).

Você pode usar uma estratégia de várias contas da AWS para fornecer um alto nível de isolamento de 
recursos ou segurança, otimizar custos e separar seu fluxo de trabalho de produção.

O código do seu aplicativo permanece idêntico em todas essas contas separadas da AWS e é mantido 
em um CodeCommit repositório central da AWS hospedado por sua DevOps conta. Suas contas de 
desenvolvedor, teste e produção têm ramificações separadas do Git neste CodeCommit repositório.

Por exemplo, quando o código é enviado para a ramificação Git do desenvolvedor em seu CodeCommit 
repositório central, a Amazon EventBridge em sua DevOps conta notifica EventBridge em sua conta de 
desenvolvedor sobre as alterações no repositório. Em sua conta de desenvolvedor, a AWS CodePipeline 
e o estágio de origem entram emInProgress status. O estágio de origem é configurado a partir da 
ramificação Git do desenvolvedor no CodeCommit repositório central e CodePipeline assume uma função 
de serviço para a DevOps conta.

O conteúdo do CodeCommit repositório na filial do desenvolvedor é carregado em um repositório de 
artefatos em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e criptografado com uma 
chave do AWS Key Management Service (AWS KMS). Depois que o status do estágio de origem mudar 
paraSucceeded in CodePipeline, o código será transferido para o próximo estágio da execução do 
pipeline.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Contas existentes da AWS para cada ambiente necessário (desenvolvedorDevOps, preparação e 
produção). Essas contas podem ser hospedadas pelas AWS Organizations.
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• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• Amazon EventBridge
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• AWS Organizations
• Amazon S3

Ferramentas
• AWS CodeBuild — CodeBuild é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que compila o 

código-fonte, executa testes e produz pacotes de software prontos para implantação. 
• AWS CodeCommit — CodeCommit é um serviço de controle de origem totalmente gerenciado que 

hospeda repositórios seguros baseados em Git
• AWS CodePipeline — CodePipeline é um serviço de entrega contínua totalmente gerenciado que 

ajuda a automatizar os pipelines de lançamento para atualizações rápidas e confiáveis de aplicações e 
infraestrutura. 

• Amazon EventBridge — EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor para facilitar 
a conexão de aplicações a dados de diversas fontes.

• AWS Identity and Access Management (IAM) — O ajuda a gerenciar o acesso aos serviços e recursos 
da AWS de forma segura. 

• AWS KMS — O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e gerenciar chaves 
criptográficas e controlar seu uso em uma ampla variedade de serviços da AWS e em seus aplicativos.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet.

Epopeias
Crie recursos em sua conta DevOps da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeCommit repositório. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS para 
sua DevOps conta e abra o 
CodeCommit console do. Crie 
um repositório e configure 
todas as ramificações do Git 
necessárias para suas contas da 
AWS de desenvolvedor, teste e 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
produção. Para obter ajuda com 
relação a esta e outras histórias, 
consulte a seção “Recursos 
relacionados”.

Crie credenciais de acesso para 
o CodeCommit repositório.

No console do IAM, crie 
credenciais de acesso para 
permitir que os desenvolvedores 
enviem e extraiam a base 
de código do aplicativo do 
CodeCommit repositório.

DevOps engenheiro

Crie uma função do IAM para 
funções CodePipeline de serviço.

No console do IAM, crie uma 
função do IAM que possa 
ser usada por todas as suas 
funções CodePipeline de serviço 
para acessar o CodeCommit 
repositório central.

Administrador de nuvem

Configure as EventBridge regras 
para suas outras contas da AWS.

No EventBridge console da 
Amazon, configure regras 
para enviar notificações 
sobre alterações relevantes 
no CodeCommit repositório 
EventBridge nas contas 
individuais de desenvolvedor, 
teste e produção da AWS.

Administrador de nuvem

Crie uma chave do AWS KMS. No console do AWS KMS, crie 
uma chave KMS que permita 
CodePipeline que suas contas 
individuais de desenvolvedor, 
teste e produção da AWS 
criptografem e decodifiquem 
artefatos.

Administrador de nuvem

Crie recursos em suas outras contas da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure EventBridge para 
receber eventos da conta 
DevOps da AWS.

Faça login no AWS Management 
Console para uma de suas 
contas individuais da AWS 
(desenvolvedor, preparação 
ou produção). No EventBridge 
console da Amazon, configure-
se EventBridge para receber 
eventos de alteração de 
CodeCommit repositório de sua 
DevOps conta.

Administrador de nuvem

Crie um bucket do S3. No console do Amazon S3, crie 
um bucket do S3 para armazenar 
CodePipeline artefatos.

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie todos os recursos 
necessários da AWS para os 
CodePipeline estágios.

Crie todos os outros recursos da 
AWS que serão exigidos pelas 
CodePipeline etapas. Esses 
recursos variam de acordo com 
a função de cada conta da AWS 
em seu pipeline de CI/CD.

Administrador de nuvem

Crie um perfil do IAM. No console do IAM para a função 
CodePipeline de serviço. Essa 
função de serviço deve ser capaz 
de assumir a função do IAM na 
DevOps conta para acessar o 
CodeCommit repositório.

Administrador de nuvem

Crie um pipeline em 
CodePipeline.

No CodePipeline console, crie 
um pipeline. Em seguida, crie 
um estágio de origem que 
aponte para o CodeCommit 
repositório na DevOps conta de 
sua ramificação individual do Git.

Administrador de nuvem

Repita as etapas para todas as 
suas contas da AWS.

Repita essas etapas para todas 
as contas da AWS que são 
necessárias como parte de sua 
estratégia de CI/CD.

Administrador de nuvem

Recursos relacionados
Crie recursos em sua conta DevOps da AWS

• Crie um CodeCommit repositório 
• Configurar um CodeCommit repositório
• Crie e compartilhe uma ramificação em seu CodeCommit repositório
• Crie credenciais de acesso para o CodeCommit repositório
• Criar uma função do IAM para funções CodePipeline de serviço
• Configurar regra em EventBridge
• Crie uma chave do AWS KMS
• Configurar políticas e funções de conta para CodePipeline

Crie recursos em suas outras contas da AWS

• Ative EventBridge para receber eventos da sua conta DevOps da AWS
• Criar um bucket do S3 para CodePipeline artefatos
• Crie todos os outros recursos necessários da AWS para os CodePipeline estágios
• Criar uma função do IAM para a função CodePipeline de serviço
• Crie um pipeline em CodePipeline
• Crie um pipeline CodePipeline que use recursos de outra conta da AWS

Outros recursos
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https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-create-repository.html
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Implemente um firewall usando o AWS 

Network Firewall e o AWS Transit Gateway

• Estabeleça seu ambiente AWS de melhores práticas
• Autenticação e controle de acesso para o CodeCommit

Implemente um firewall usando o AWS Network 
Firewall e o AWS Transit Gateway

Criado por Shrikant Patil (AWS)

Repositório de código:

• aws-network-firewall-
deployment-with-transit-
gateway

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; Rede; 
Segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: AWS 
Network Firewall; AWS Transit 
Gateway; Amazon VPC; Amazon 
CloudWatch

Resumo
Esse padrão mostra como implantar um firewall usando o AWS Network Firewall e o AWS Transit 
Gateway. Os recursos do Network Firewall são implantados usando um CloudFormation modelo da 
AWS. O Network Firewall se expande automaticamente com seu tráfego de rede e pode suportar 
centenas de milhares de conexões, para que você não precise se preocupar em criar e manter sua própria 
infraestrutura de segurança de rede. O gateway de trânsito é uma central de trânsito de rede que pode ser 
usada para interconectar as Virtual Private Clouds (VPCs) e as redes on-premises.

Nesse padrão, você também aprende a incluir uma VPC de inspeção em sua arquitetura de rede. Por fim, 
esse padrão explica como usar a Amazon CloudWatch para fornecer monitoramento de atividades em 
tempo real para seu firewall.

Dica: é uma prática recomendada evitar o uso de uma sub-rede do Network Firewall para implantar outros 
serviços da AWS. Isso ocorre porque o Network Firewall não pode inspecionar o tráfego de fontes ou 
destinos dentro da sub-rede de um firewall.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Permissões de funções e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM)
• CloudFormation permissões de modelo

Limitações

Você pode ter problemas com a filtragem de domínio e um tipo diferente de configuração pode ser 
necessário. Para obter mais informações, consulte Grupos de regras da lista de domínios com estado no 
AWS Network Firewall na documentação do Network Firewall.
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• CloudWatch Registros da Amazon
• Amazon VPC
• AWS Network Firewall
• AWS Transit Gateway

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra como usar o Network Firewall e o Transit Gateway para inspecionar o tráfego:

A arquitetura do inclui os seguintes componentes:

• Seu aplicativo está hospedado nas VPCs de dois raios. As VPCs são monitoradas pelo Network Firewall.
• A VPC de saída tem acesso direto ao gateway da Internet, mas não é protegida pelo Network Firewall.
• O VPC de inspeção é onde o Network Firewall é implantado.

Automação e escala

Você pode usar CloudFormationpara criar esse padrão usando a infraestrutura como código.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon CloudWatch Logs ajuda a centralizar os logs de todos os sistemas, aplicações e serviços da 
AWS para que você possa monitorá-los e arquivá-los com segurança.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

• O AWS Network Firewall é um serviço gerenciado e de firewall de rede para detecção e prevenção de 
intrusões para VPCs na Nuvem AWS.

• O AWS Transit Gateway é um hub central que conecta VPCs e redes on-premises.

Código

O código desse padrão está disponível na implantação do GitHub AWS Network Firewall com o repositório 
Transit Gateway. Você pode usar o CloudFormation modelo desse repositório para implantar uma única 
VPC de inspeção que usa o Network Firewall.

Epopeias
Crie o VPC de raios e inspecione o VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare e implante o 
CloudFormation modelo.

1. Faça o download 
docloudformation/

AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/introduction-devops-aws/infrastructure-as-code.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
aws_nw_fw.yml modelo do 
GitHub repositório.

2. Atualize o modelo com seus 
valores.

3. Implante o modelo.

Crie o gateway e as rotas de trânsito

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um gateway de trânsito. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, 
escolha Transit gateways 
(Gateways de trânsito).

3. Escolha Create transit 
gateway (Criar gateway de 
trânsito).

4. Em Name tag (Tag de nome), 
digite um nome para o 
gateway de trânsito.

5. Em Description (Descrição), 
insira uma descrição para o 
gateway de trânsito.

6. Em Amazon side Autonomous 
System Number (ASN) 
(Número de sistema autônomo 
no lado da Amazon), deixe o 
valor de ASN padrão.

7. Selecione a opção de suporte 
de DNS.

8. Selecione a opção de suporte 
de VPN ECMP.

9. Selecione a opção de
associação de tabela de rotas 
padrão. Essa opção associa 
automaticamente os anexos 
do gateway de trânsito à 
tabela de rotas padrão do 
gateway de trânsito.

10.Selecione a opção de
propagação da tabela de rotas 
padrão. Essa opção propaga 
automaticamente os anexos 
do gateway de trânsito às 
tabelas de rotas padrão do 
gateway de trânsito.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
11.Escolha Create transit 

gateway (Criar gateway de 
trânsito).

Crie anexos de gateway de 
trânsito.

Criar um anexo do gateway de 
trânsito para o seguinte:

• Um anexo de inspeção na 
sub-rede VPC de inspeção e 
Transit Gateway

• Um anexo SpokeVPCA na 
VPCA falada e na sub-rede 
privada

• Um anexo SpokeVPCB no 
VPCB de raios e na sub-rede 
privada

• Um anexo EgressVPC na VPC 
de saída e na sub-rede privada

AWS DevOps

Criar uma tabela de rotas do 
gateway de trânsito.

1. Criar uma tabela de rotas do 
gateway de trânsito para a 
VPC do gateway de trânsito. 
Essa tabela de rotas deve 
estar associada a todas as 
VPCs, exceto a VPC de 
inspeção.

2. Criar uma tabela de rotas do 
gateway de trânsito para o 
firewall. Essa tabela de rotas 
deve ser associada somente à 
VPC de inspeção.

3. Adicione uma rota à tabela de 
rotas do gateway de trânsito 
para o firewall:
• Para0.0.0/0, use o anexo

EgressVPC.
• Para o bloco CIDR

SpokeVPCA, use o anexo
SpokeVPC1.

• Para o bloco CIDR
SpokeVPCB, use o anexo
SpokeVPC2.

4. Adicione uma rota à tabela 
de rotas do gateway de 
trânsito para a VPC de 
raios. Para0.0.0/0, use o 
acessório Inspection VPC.

AWS DevOps
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Crie o firewall e as rotas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um firewall na VPC de 
inspeção.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, em
Network Firewall, escolha
Firewalls.

3. Escolha Criar firewall.
4. Em Name (Nome), digite o 

nome que deseja usar para 
identificar esse firewall. Não é 
possível alterar o nome de um 
firewall depois de criá-lo.

5. Para VPC, selecione sua VPC 
de inspeção.

6. Para Zona de disponibilidade
e Sub-rede, selecione a zona 
e a sub-rede do firewall que 
você identificou.

7. Na seção Política de firewall 
associada, escolha Associar 
uma política de firewall 
existente e, em seguida, 
selecione a política de firewall 
que você criou anteriormente.

8. Escolha Criar firewall.

AWS DevOps

Criar uma política de firewall. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, em
Network Firewall, escolha
Políticas de firewall.

3. Na página Descrever a política 
de firewall, escolha Criar 
política de firewall.

4. Em Name (Nome), digite o 
nome que deseja usar para 
a política de firewall. Você 
usará o nome para identificar 
a política ao associá-la ao seu 
firewall posteriormente nesse 
padrão. Você não pode alterar 
o nome de uma política de 
firewall depois de criá-la.

5. Escolha Next (Próximo).
6. Na página Adicionar grupos 

de regras, na seção Grupo de 
regras sem estado, escolha
Adicionar grupos de regras 
sem estado.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Na caixa de diálogo Adicionar 

de grupos de regras 
existentes, marque a caixa 
de seleção do grupo de 
regras sem estado que você 
criou anteriormente. Escolha
Adicionar grupos de regras.
Observação: na parte inferior 
da página, o contador de 
capacidade da política de 
firewall mostra a capacidade 
consumida ao adicionar esse 
grupo de regras ao lado da 
capacidade máxima permitida 
para uma política de firewall.

8. Defina a ação padrão sem 
estado como Encaminhar para 
regras estaduais.

9. Na seção Grupo de regras 
com estado, escolha Adicionar 
grupos de regras com estado
e, em seguida, marque a 
caixa de seleção do grupo de 
regras com estado que você 
criou anteriormente. Escolha
Adicionar grupos de regras.

10.Escolha Avançar para 
percorrer o restante do 
assistente de configuração 
e, em seguida, escolha Criar 
política de firewall.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize as tabelas de rotas da 
VPC.

Tabelas de rotas da VPC de 
inspeção

1. Na tabela de rotas daANF sub-
rede (Inspection-ANFRT), 
adicione0.0.0/0 à ID do 
Transit Gateway.

2. Na tabela de rotas da sub-
rede do Transit Gateway 
(Inspection-TGWRT), 
adicione0.0.0/0 ao
EgressVPC.

Tabela de rotas SpokeVPCA

Na tabela de rotas privadas, 
adicione0.0.0.0/0 ao ID do 
Transit Gateway.

Tabela de rotas Spoke VPCB

Na tabela de rotas privadas, 
adicione0.0.0.0/0 ao ID do 
Transit Gateway.

Tabelas de rotas da VPC de 
saída

Na tabela de rotas públicas de 
saída, adicione o bloco CIDR
SpokeVPCA e Spoke VPCB ao 
ID do Transit Gateway. Repita a 
mesma etapa para a sub-rede 
privada.

AWS DevOps

Configurado CloudWatch para realizar inspeção de rede em tempo real

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a configuração de 
registro do firewall.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, em
Network Firewall, escolha
Firewalls.

3. Na página Firewalls, escolha 
o nome do firewall que você 
deseja editar.

4. Escolha a guia Detalhes do
Firewall. Na seção Registro, 
escolha Editar.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Ajuste as seleções do tipo de 

registro conforme necessário. 
Você pode configurar o 
registro para registros de 
alertas e de fluxo.
• Alerta — Envia registros de 

tráfego que correspondem 
a qualquer regra de estado 
em que a ação esteja 
definida como Alerta ou
Eliminação. Para obter mais 
informações sobre regras 
com estado e grupos de 
regras, consulte Grupos de 
regras no AWS Network 
Firewall.

• Fluxo — Envia logs de 
todo o tráfego de rede 
que o mecanismo sem 
estado encaminha para o 
mecanismo de regras com 
estado.

6. Para cada tipo de registro 
selecionado, escolha o tipo 
de destino e forneça as 
informações para o destino 
do registro. Para obter 
mais informações, consulte
Destinos de registro do 
AWS Network Firewall na 
documentação do Network 
Firewall.

7. Escolha Save (Salvar).

Verifique a configuração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Executar uma instância do EC2 
para testar a configuração.

Executar duas instâncias do 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) da Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) na VPC de raio: uma para 
Jumpbox e outra para testar a 
conectividade.

AWS DevOps

Verifique as métricas. As métricas são agrupadas 
primeiro pelo namespace do 
serviço e, em seguida, por várias 
combinações de dimensão 
dentro de cada namespace. 
O CloudWatch namespace 

AWS DevOps

803

https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/rule-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/rule-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/rule-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/firewall-logging-destinations.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/firewall-logging-destinations.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/LaunchingAndUsingInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/LaunchingAndUsingInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/LaunchingAndUsingInstances.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do Network Firewall éAWS/
NetworkFirewall.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do CloudWatch
.

2. No painel de navegação, 
escolha Metrics (Métricas).

3. Na guia Todas as métricas, 
escolha a Região e, em 
seguida, escolha AWS/
NetworkFirewall.

Recursos relacionados
• Arquitetura simples de zona única com um gateway de internet
• Arquitetura de várias zonas com um gateway de internet
• Arquitetura com um gateway de internet e um gateway NAT

Implante uma tarefa do AWS Glue com um pipeline 
de CodePipeline CI/CD da AWS

Criado por Bruno Klein (AWS) e Luis Henrique Massao Yamada (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; Big data Serviços da AWS: AWS Glue; 
AWS CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS Lambda

Resumo
Esse padrão demonstra como você pode integrar a Amazon Web Services (AWS) CodeCommit e a AWS 
CodePipeline com o AWS Glue e usar o AWS Lambda para lançar trabalhos assim que um desenvolvedor 
envia suas alterações para um CodeCommit repositório remoto da AWS. 

Quando um desenvolvedor envia uma alteração em um repositório de extração, transformação e 
carregamento (ETL) e envia as alterações para a AWS CodeCommit, um novo pipeline é invocado. O 
pipeline inicia uma função do Lambda que inicia uma tarefa do AWS Glue com essas mudanças. O 
trabalho do AWS Glue executa a tarefa de ETL.

Essa solução é útil na situação em que empresas, desenvolvedores e engenheiros de dados desejam 
iniciar trabalhos assim que as mudanças forem confirmadas e enviadas aos repositórios de destino. Isso 
ajuda a alcançar um nível mais alto de automação e reprodutibilidade, evitando erros durante o lançamento 
e o ciclo de vida do trabalho.
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https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Git instalado na máquina local
• Cloud Development Kit da Amazon (Amazon CDK) instalado na máquina local
• Python instalado na máquina local
• O código na seção Anexos

Limitações

• O pipeline é concluído assim que o trabalho do AWS Glue for lançado com sucesso. Ele não vai esperar 
chegar ao fim do trabalho.

• O código fornecido no anexo é destinado apenas para fins de demonstração.

Arquitetura
Pilha de tecnologias alvo

• AWS Glue
• AWS Lambda
• AWS CodePipeline
• AWS CodeCommit

Arquitetura alvo

O processo consiste em três etapas:

1. O desenvolvedor ou engenheiro de dados faz uma modificação no código ETL, confirma e envia a 
alteração para a AWS CodeCommit.

2. O impulso inicia o pipeline.
3. O pipeline inicia uma função do Lambda, que chamacodecommit:GetFile o repositório e faz upload 

do arquivo para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
4. A função Lambda lança um novo trabalho do AWS Glue com o código ETL.
5. A função Lambda finaliza o pipeline.

Automação e escala

O anexo de exemplo demonstra como você pode integrar o AWS Glue com a AWS CodePipeline. Ele 
fornece um exemplo básico que você pode personalizar ou estender para seu próprio uso. Para obter 
detalhes, consulte a seção Epics.

Ferramentas
• AWS CodePipeline: CodePipeline O AWS é um serviço de entrega contínua totalmente gerenciado que 

ajuda a automatizar os pipelines de lançamento para atualizações rápidas e confiáveis de aplicações e 
infraestrutura.

• AWS CodeCommit — CodeCommit A AWS é um serviço de controle de fonte totalmente gerenciado que 
hospeda repositórios seguros baseados em Git.

805

https://git-scm.com/
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• AWS Lambda: O AWS Lambda é um serviço de computação sem servidor que permite executar código 
sem o provisionamento ou gerenciamento de servidores.

• AWS Glue: O AWS Glue é um serviço de integração de dados sem servidor que facilita a descoberta, 
preparação e combinação de dados para análise, machine learning e desenvolvimento de aplicações.

• Cliente Git — O Git fornece ferramentas de interface gráfica, ou você pode usar a linha de comando ou 
uma ferramenta de desktop para verificar os artefatos necessários GitHub. 

• AWS CDK: O AWS CDK é um framework de desenvolvimento de software de código aberto que ajuda a 
definir recursos de aplicações de nuvem usando linguagens de programação familiares.

Épicos
Implantar o código de exemplo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a AWS CLI. Configure a Interface de Linhas 
de Comando da AWS (CLI 
da AWS) para direcionar e 
autenticar com sua conta atual 
da AWS. Para obter instruções, 
consulte a documentação da 
AWS CLI.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Extraia os arquivos de exemplo 
do projeto.

Extraia os arquivos do anexo 
para criar uma pasta que contém 
os arquivos de exemplo do 
projeto.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Implantar o código de exemplo. Depois de extrair os arquivos, 
execute os seguintes comandos 
do local de extração para criar 
um exemplo de linha de base:

cdk bootstrap
cdk deploy
git init
git remote add origin <code-
commit-repository-url>
git stage .
git commit -m "adds sample 
 code"
git push --set-upstream 
 origin main

Depois do último comando, é 
possível monitorar o status do 
pipeline e do trabalho do AWS 
Glue.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Personalize o código. Personalize o código do arquivo 
etl.py de acordo com seus 
requisitos comerciais. Você 
pode revisar o código ETL, 
modificar os estágios do pipeline 
ou estender a solução.

Engenheiro de dados
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Recursos relacionados
• Conceitos básicos do AWS CDK
• Adicionar trabalhos no AWS Glue
• Integrações de ações de origem em CodePipeline
• Invoque uma função do AWS Lambda em um pipeline no CodePipeline
• Programação do AWS Glue
• CodeCommit GetFile API DA AWS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Implemente um cluster Amazon EKS a partir do 
AWS Cloud9 usando um perfil de instância do EC2

Criado por Sagar Panigrahi (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
AWS Cloud9; AWS Identity and 
Access Management; AWS 
CloudFormation

Resumo
Esse padrão descreve como usar o AWS Cloud9 e CloudFormation a AWS para criar um cluster do 
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) que pode ser operado sem habilitar o acesso 
programático para usuários em sua conta Amazon Web Services (AWS).

O AWS Cloud9 é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado em nuvem que ajuda você 
a escrever, executar e depurar o código por meio de um navegador. O AWS Cloud9 é usado como um 
centro de controle que provisiona um cluster Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) EKS, usando perfis de 
instância e CloudFormation modelos da AWS. 

Você pode usar esse padrão se não quiser criar usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) 
e, em vez disso, queira que use funções do IAM. O controle de acesso baseado em funções (RBAC) 
regula o acesso a recursos com base nas funções de usuários individuais. Esse padrão demonstra como 
atualizar o RBAC em um cluster do Amazon EKS para permitir o acesso a uma função específica do IAM.

A configuração do padrão também ajuda sua DevOps equipe a usar os recursos do AWS Cloud9 para 
manter e desenvolver recursos de infraestrutura como código (IaC) para criar a infraestrutura do Amazon 
EKS. 
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https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/getting_started.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/add-job.html
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https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/actions-invoke-lambda-function.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-programming.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/APIReference/API_GetFile.html
samples/p-attach/99a67388-5939-4267-8324-b6ca8bfa7962/attachments/attachment.zip
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Permissões para criar funções e políticas do IAM para a conta. A função do IAM para 

o usuário deve incluir aAWSCloud9Administrator política. AseksNodeRoles
funçõesAWSServiceRoleForAmazonEKS e também devem ser criadas porque são necessárias para 
criar um cluster do Amazon EKS.

• Conhecimento dos conceitos do Kubernetes.

Limitações

• Esse padrão descreve como criar um cluster do Amazon EKS. Para clusters de produção, você deve 
atualizar o CloudFormation modelo da AWS. 

• O padrão não implanta componentes adicionais do Kubernetes (por exemplo, Fluentd, controladores de 
entrada ou controladores de armazenamento). 

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• AWS Cloud9
• AWS CloudFormation
• Amazon EKS
• IAM

 

Automação e escala

Você pode expandir esse padrão e incorporá-lo aos pipelines de integração contínua e implantação 
contínua (CI/CD) para automatizar o provisionamento completo do Amazon EKS.

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 

AWS para despender menos tempo gerenciando esses recursos e mais tempo se concentrando em 
seus aplicativos.

• AWS Cloud9 — O AWS Cloud9 oferece uma experiência de edição de código completa com suporte 
para várias linguagens de programação e depuradores de tempo de execução, além de um terminal 
integrado.

• AWS CLI — A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que permite 
que você interaja com serviços da AWS usando comandos em seu shell de linha de comando.

• Kubectl —kubectl É um utilitário de linha de comando que você pode usar para interagir com um 
cluster do Amazon EKS.
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https://www.fluentd.org/
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https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/install-kubectl.html
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Épicos
Crie as funções do IAM para o perfil da instância do EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a política do IAM. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra o 
console do IAM, escolha Policies
(Criar política). Escolha a guia
JSON e cole o conteúdo do 
arquivo policy-role-eks-instance -
profile-for-cloud 9.json (anexado).

Resolva quaisquer avisos de 
segurança, erros ou avisos 
gerais gerados durante a 
validação de política e depois 
escolha Review policy (Revisar 
política). Insira um Name (Nome)
para a política. Recomendamos 
que você useeks-instance-
profile-for-cloud9 o nome 
da política.

Revise o Resumo da política 
para ver as permissões que 
são concedidas pela política. 
Selecione Create policy (Criar 
política).

Administrador de nuvem

Crie uma função do IAM No console do IAM, escolha
Roles e, em seguida, escolha
Create role. Escolha AWS 
Service e, em seguida, escolha
EC2 na lista.

Selecione Next (Próximo): 
Permissões e pesquisa pela 
política do IAM que você criou 
anteriormente. Escolha as 
tags apropriadas para suas 
necessidades.

Na seção Review (Revisão), 
insira um nome para a função. 
Recomendamos que você 
userole-eks-instance-
profile-for-cloud9 o nome 
de função. Então, escolha Criar 
função.

Administrador de nuvem
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Criar uma política e uma função para o Amazon EKS RBAC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a política do IAM. No console do IAM, escolha
Policies (Políticas) e depois 
escolha Create policy (Criar 
política). Escolha a guia JSON
e cole o conteúdo do arquivo 
policy-for-eks-rbac .json 
(anexado).

Resolva quaisquer avisos de 
segurança, erros ou avisos 
gerais gerados durante a 
validação de política e depois 
escolha Review policy (Revisar 
política). Insira um Name (Nome)
para a política. Recomendamos 
que você usepolicy-for-
eks-rbac o nome da política. 
Revise o Resumo da política 
para ver as permissões que 
são concedidas pela política. 
Selecione Create policy (Criar 
política).

Administrador de nuvem

Crie uma função do IAM No console do IAM, escolha
Roles e, em seguida, escolha
Create role. Escolha AWS 
Service e, em seguida, escolha
EC2 na lista. Selecione Next 
(Próximo): Permissões e 
pesquisa pela política do IAM 
que você criou anteriormente. 
Escolha as tags apropriadas para 
suas necessidades.

Na seção Review (Revisão), 
insira um nome para a função. 
Recomendamos que você 
userole-eks-admin-for-
rbac o nome de função. Então, 
escolha Criar função.

Administrador de nuvem

Criar o ambiente do AWS Cloud9

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o ambiente do AWS Cloud9. Abra o console do AWS Cloud9 
e escolha Criar ambiente. Na 
página Name environment
(Nomear ambiente), insira 
um nome para o ambiente. 
Recomendamos que você 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
useeks-management-env para 
o nome de ambiente. Defina 
as configurações restantes de 
acordo com seus requisitos e 
escolha Próxima etapa.

Na página Review (Revisar), 
selecione Create environment 
(Criar ambiente). Aguarde 
enquanto o AWS Cloud9 cria o 
ambiente. Isso pode demorar 
vários minutos.

Para obter mais informações 
sobre as opções de configuração 
disponíveis, consulte Criação 
de um ambiente EC2 na 
documentação do AWS Cloud9.

Remova as credenciais 
temporárias do IAM para o AWS 
Cloud9.

Depois que seu ambiente AWS 
Cloud9 for provisionado, escolha
Configurações no ícone de 
engrenagem. Em Preferências, 
escolha Configurações da 
AWS e, em seguida, escolha
Credenciais.

Desative as credenciais 
temporárias gerenciadas pela 
AWS e feche a guia.

Administrador de nuvem

Anexe o perfil de instância do 
EC2 à instância subjacente.

Abra o console do Amazon 
EC2 e escolha a instância 
do EC2 que corresponde ao 
ambiente no AWS Cloud9. 
Se você usou o nome que 
recomendamos, a instância 
do EC2 será chamadaaws-
cloud9-eks-management-
env.

Escolha a instância do EC2, 
escolha Ações e, em seguida, 
escolha Configurações da 
instância. Escolha Anexar/
substituir a função do IAM. 
Pesquiserole-eks-instance-
profile-for-cloud9 ou o 
nome da função do IAM que você 
criou anteriormente e escolha
Aplicar.

Administrador de nuvem
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Criar o cluster do Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o cluster do Amazon EKS. Faça o download e abra o 
modelo eks-cfn.yaml (em anexo) 
para a AWS CloudFormation. 
Edite o modelo de acordo com 
suas necessidades.

Abra o ambiente AWS Cloud9 
e escolha Novo arquivo. Cole o 
CloudFormation modelo da AWS 
que você criou anteriormente 
no campo. Recomendamos que 
você use eks-cfn.yaml como 
nome de modelo.

No terminal do AWS Cloud9, 
execute o seguinte comando 
para criar o cluster do Amazon 
EKS:

aws cloudformation 
create-stack --stack-
name eks-cluster --
template-body file://
eks-cfn.yaml --region 
<your_AWS_Region>

Se a CloudFormation chamada 
da AWS for bem-sucedida, você 
receberá o Amazon Resource 
Name (ARN) da CloudFormation 
pilha da AWS em sua saída. A 
criação da pilha pode levar de 10 
a 20 minutos.

Administrador de nuvem

Verifique o status de cluster do 
Amazon EKS.

No CloudFormation console da 
AWS, abra a página Stacks e 
escolha o nome da pilha.

A pilha é criada quando o 
código de status da pilha é 
exibidoCREATE_COMPLETE. 
Para obter mais informações, 
consulte Visualização de dados 
e recursos da CloudFormation 
pilha da AWS na CloudFormation 
documentação da AWS.

Administrador de nuvem
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Acesse os recursos do Kubernetes no cluster Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o kubectl no ambiente do 
AWS Cloud9.

Instalekubectl em seu 
ambiente AWS Cloud9 seguindo 
as instruções em Instalando o 
kubectl na documentação do 
Amazon EKS.

Administrador de nuvem

Atualize a nova configuração do 
Amazon EKS no AWS Cloud9.

Execute o seguinte comando 
no terminal AWS Cloud9 para 
atualizar okubeconfig do 
cluster Amazon EKS para o 
ambiente AWS Cloud9:

aws eks update-
kubeconfig --name 
EKS-DEV2 --region 
<your_AWS_Region> 

Importante:EKS-DEV2 é o nome 
do cluster Amazon EKS no 
CloudFormation modelo da 
AWS que você usou para criar o 
cluster.

Execute okubectl get all 
-A comando para ver todos os 
recursos do Kubernetes.

Administrador de nuvem

Adicione a função do IAM de 
administrador ao RBAC do 
Kubernetes.

Execute o seguinte comando em 
seu terminal AWS Cloud9 para 
abrir o mapa de configuração 
RBAC para o Amazon EKS no 
modo de edição:

kubectl edit cm/aws-auth 
-n kube-system

Anexe as seguintes linhas abaixo 
damapRoles seção:

- groups:  
- system:masters  
rolearn: <ARN_of_IAM_role 
 _from_second_epic>  
username: eksadmin

Lint o arquivo formatado 
em YAML para evitar erros 
de sintaxe. Salve o arquivo 
usandovi comandos e saia do 
arquivo.

Observações: Ao adicionar 
essa seção, você 
informa ao Kubernetes 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
RBAC<ARN_of_IAM_role 
_from_second_epic> que 
receberá acesso total do 
administrador no cluster Amazon 
EKS. Isso significa que a 
função do IAM identificada pode 
realizar ações administrativas 
no cluster Kubernetes. A AWS 
adiciona a seção existente 
abaixomapRoles enquanto 
o cluster Amazon EKS é 
provisionado.

Recursos relacionados
Referências

• Arquitetura modular e escalável do Amazon EKS (Quick Start)
• Gerenciamento de usuários ou funções do IAM para o cluster do Amazon EKS
• CloudFormation Modelo da AWS para criar um novo plano de controle Amazon EKS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Implemente código em várias regiões da AWS 
usando AWS CodePipeline CodeCommit, AWS e 
AWS CodeBuild

Criado por Rama Anand Krishna Varanasi (AWS)

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Gestão e 
governança; DevOps

Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS CodeBuild

Resumo
Esse padrão demonstra como criar infraestrutura ou arquitetura em várias regiões da Amazon Web 
Services (AWS) usando a AWS CloudFormation. Inclui integração contínua (CI) /implantação contínua 
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(CD) em várias regiões da AWS para implantações mais rápidas. As etapas desse padrão foram testadas 
para a criação de um CodePipeline trabalho da AWS para implantação em três regiões da AWS, como 
exemplo. Você pode alterar o número de regiões com base em seu caso de uso.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Duas funções AWS Identity and Access Management (IAM) da AWS para a AWS CodeBuild e a AWS 

CloudFormation com políticas adequadas CodeBuild para realizar as tarefas de CI de testar, agrupar, 
empacotar os artefatos e implantar em várias regiões da AWS em parallel.   Observações: Verifique 
as políticas criadas pelo CodePipeline para verificar se CodeBuild a AWS CloudFormation tem as 
permissões adequadas nas fases de CI e CD.
• Uma CodeBuild função com o AmazonS3FullAccess e CloudWatchFullAccessas políticas. Essas 

políticas dão CodeBuild acesso para assistir a eventos da AWS CodeCommit por meio da Amazon 
CloudWatch e usar o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) como uma loja de artefatos.

• Uma CloudFormation função da AWS com as seguintes políticas, que dão à AWS CloudFormation, 
na fase final de construção, a capacidade de criar ou atualizar funções do AWS Lambda, enviar ou 
monitorar CloudWatch registros da Amazon e criar e atualizar conjuntos de alterações. 
• AWSLambdaFullAccess
• AWSCodeDeployFullAccess
• CloudWatchFullAccess
• AWSCloudFormationFullAccess
• AWSCodePipelineFullAccess

Arquitetura

A arquitetura e o fluxo de trabalho de várias regiões desse padrão incluem as etapas a seguir.

1. Você envia seu código para um CodeCommit repositório.
2. Ao receber qualquer atualização ou confirmação de código, CodeCommit invoca um CloudWatch evento 

que, por sua vez, inicia um CodePipeline trabalho.
3. CodePipeline engata o CI que é tratado pelo CodeBuild. As seguintes tarefas são executadas.

• Teste dos CloudFormation modelos da AWS (opcional)
• Empacotamento dos CloudFormation modelos da AWS para cada região incluída na implantação. Por 

exemplo, esse padrão é implantado em parallel a três regiões da AWS, então CodeBuild empacota 
os CloudFormation modelos da AWS em três buckets do S3, um em cada região especificada. Os 
buckets do S3 são usados somente CodeBuild como repositórios de artefatos.

4. CodeBuild empacota os artefatos como entrada para a próxima fase de implantação, que é executada 
em parallel nas três regiões da AWS. Se você especificar um número diferente de regiões, CodePipeline 
será implantado nessas regiões.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CodePipeline: CodePipeline é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para modelar, 
visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar as alterações de software continuamente.
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Epopeias

• AWS CodeBuild: CodeBuild é um serviço de criação totalmente gerenciado que compila o código-fonte, 
executa testes de unidade e produz artefatos prontos para implantação.

• AWS CodeCommit: CodeCommit é um serviço de controle de versão hospedado pela Amazon Web 
Services que pode ser usado para armazenar e gerenciar ativos de maneira privada (como código-fonte 
e arquivos binários) na nuvem.

• AWS CloudFormation: a AWS CloudFormation é um serviço que ajuda você a modelar e configurar seus 
recursos da Amazon Web Services para despender menos tempo gerenciando esses recursos e mais 
tempo se concentrando em seus aplicativos executados AWS.

• AWS Identity and Access Management: o AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da 
Web que ajuda você a controlar com segurança o acesso aos recursos da AWS.

• Amazon S3: o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Ele foi 
projetado para facilitar a computação de escala na web para os desenvolvedores.

Código

O código de exemplo a seguir é para oBuildSpec.yaml arquivo (fase de construção).

---
artifacts:
discard-paths: true
files:
- packaged-first-region.yaml
- packaged-second-region.yaml
- packaged-third-region.yaml
phases:
build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - CF PACKAGING**********"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template.yaml --s3-bucket 
 $S3_FIRST_REGION --output-template-file packaged-first-region.yaml --region $FIRST_REGION"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template.yaml --s3-bucket 
 $S3_SECOND_REGION --output-template-file packaged-second-region.yaml --region 
 $SECOND_REGION"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template-anand.yaml --s3-bucket 
 $S3_THIRD_REGION --output-template-file packaged-third-region.yaml --region $THIRD_REGION"
install:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - PYTHON SETUP**********"
runtime-versions:
python: 3.8
post_build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - PACKAGING COMPLETION**********"
pre_build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - DEPENDENCY SETUP**********"
- "npm install --silent --no-progress"
- echo "********BUILD PHASE - DEPENDENCY SETUP DONE**********"
version: 0.2

Epopeias
Prepare o código e o CodeCommit repositório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione a região principal da 
AWS para a implantação.

Faça login em sua conta da AWS 
e escolha a região principal para 

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a implantação. O CodeCommit 
repositório estará na região 
primária.

Crie o CodeCommit repositório. Crie o CodeCommit repositório 
e insira o código necessário 
nele. O código geralmente 
inclui os modelos do AWS 
CloudFormation ou do AWS 
SAM, o código Lambda, 
se houver, e os CodeBuild
buildspec.yaml arquivos 
como entrada para a AWS 
CodePipeline.

DevOps

Coloque o código no 
CodeCommit repositório.

Na seção Anexos, baixe o código 
desse exemplo e insira o código 
necessário nele. Geralmente, 
o código pode incluir modelos 
do AWS CloudFormation ou do 
AWS SAM, o código Lambda e 
CodeBuild buildspec.yaml
os arquivos como entrada para o 
pipeline.

DevOps

Fase ase ase ase ase ase Crie o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o CodePipeline trabalho. No CodePipeline console, 
escolha Criar pipeline.

DevOps

Dê um nome ao CodePipeline 
trabalho e escolha a 
configuração da função de 
serviço.

Insira um nome para o trabalho 
e mantenha a configuração 
padrão da função de serviço 
para CodePipeline criar a função 
com as políticas necessárias 
anexadas.

DevOps

Especifique o local para o 
armazenamento de artefatos.

Em Configurações avançadas, 
mantenha a opção padrão para 
CodePipeline criar um bucket do 
S3 para usar no armazenamento 
de artefatos de código. Se você 
usar um bucket S3 existente 
em vez disso, o bucket deverá 
estar na região primária que você 
especificou no primeiro épico.

DevOps

Especifique a chave de 
criptografia.

Mantenha a opção padrão, 
a chave gerenciada da AWS 
padrão, ou opte por usar sua 
própria chave gerenciada pelo 

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
cliente do AWS Key Management 
Service (AWS KMS).

Especifique o provedor de 
origem.

Em Provedor de origem, escolha
AWS CodeCommit.

DevOps

Especifique o repositório. Escolha o CodeCommit 
repositório que você criou no 
primeiro épico. Se você colocou 
o código em uma ramificação, 
escolha a ramificação.

DevOps

Especifique como as alterações 
no código são detectadas.

Mantenha o padrão, Amazon 
CloudWatch Events, como o 
gatilho de alteração CodeCommit 
para iniciar o CodePipeline 
trabalho.

DevOps

Fase ase ase ase ase ase Configure o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Especifique o provedor de 
compilação.

Para o provedor de compilação, 
escolha AWS CodeBuild.

DevOps

Especifique a região da AWS. Escolha a região principal, que 
você especificou no primeiro 
épico.

DevOps

Fase ase ase ase ase ase Crie e configure o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o projeto Escolha Criar projeto e insira um 
nome para o projeto.

DevOps

Especifique a imagem do 
ambiente.

Para essa demonstração de 
padrão, use a imagem CodeBuild 
gerenciada padrão. Também há 
a opção de usar uma imagem 
personalizada do Docker, se tiver 
uma.

DevOps

Especifique o sistema 
operacional.

Escolha Amazon Linux 2 ou 
Ubuntu.

DevOps

Especifique a função de serviço. Escolha a função para a qual 
você criou CodeBuild antes de 
começar a criar o CodePipeline 
trabalho. (Consulte a seção Pré-
requisitos.)

DevOps

Defina opções adicionais. Para Tempo limite e Tempo 
limite em fila, mantenha os 

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
valores padrão. Para certificado, 
mantenha a configuração 
padrão, a menos que você tenha 
um certificado personalizado que 
queira usar.

Crie as variáveis de ambiente. Para cada região da AWS na 
qual você deseja implantar, 
crie variáveis de ambiente 
fornecendo o nome do bucket 
do S3 e o nome da região (por 
exemplo, us-east-1).

DevOps

Forneça o nome do arquivo 
buildspec, se ele não for 
buildspec.yml.

Mantenha esse campo em 
branco se o nome do arquivo 
for o padrão,buildspec.yaml. 
Se você renomeou o arquivo 
buildspec, digite o nome aqui. 
Verifique se ele corresponde ao 
nome do arquivo que está no 
CodeCommit repositório.

DevOps

Especifique o registro. Para ver os registros da Amazon 
CloudWatch Events, mantenha 
a configuração padrão. Ou 
você pode definir qualquer 
nome específico de grupo ou 
registrador.

DevOps

Ignore a fase de implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pule a fase de implantação e 
conclua a criação do pipeline.

Quando você configura o 
pipeline, CodePipeline permite 
criar apenas um estágio na fase 
de implantação. Para implantar 
em várias regiões da AWS, 
pule essa fase. Depois que o 
pipeline for criado, você poderá 
adicionar vários estágios da fase 
de implantação.

DevOps

Fase ase ase ase ase ase ase ase Configurar o pipeline para implantação na 
primeira região

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione um estágio à fase de 
implantação.

Edite o pipeline e escolha
Adicionar estágio na fase de 
implantação. Esta primeira etapa 
é para a região primária.

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça um nome de ação para 
o estágio.

Insira um nome exclusivo 
que reflita o primeiro estágio 
(primário) e a região. Por 
exemplo, insira primary_ 
_deploy<region>.

DevOps

Especifique o provedor da ação. Para provedor de ações, escolha 
AWS CloudFormation.

DevOps

Configure a região para o 
primeiro estágio.

Escolha a primeira região 
(primária), a mesma região em 
que CodePipeline e CodeBuild 
estão configuradas. Essa é a 
região principal na qual você 
deseja implantar a pilha.

DevOps

Especifique o artefato de 
entrada.

Escolha BuildArtifact. Essa é a 
saída da fase de construção.

DevOps

Especifique a ação a ser tomada. No modo Ação, escolha Criar ou 
atualizar uma pilha.

DevOps

Insira um nome para a 
CloudFormation pilha.

  DevOps

Especifique o modelo para a 
primeira região.

Selecione o nome do pacote 
específico da região que foi 
empacotado CodeBuild e 
despejado no bucket do S3 para 
a primeira região (primária).

DevOps

Especifique os recursos. Os recursos são necessários se 
o modelo de pilha incluir recursos 
do IAM ou se você criar uma 
pilha diretamente de um modelo 
que contém macros. Para esse 
padrão, use CAPABILITY_IAM, 
CAPABILITY_NAMED_IAM, 
CAPABILITY_AUTO_EXPAND.

DevOps

Fase ase ase ase ase ase ase ase Configurar o pipeline para implantação na 
segunda região

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione o segundo estágio à 
fase de implantação.

Para adicionar um estágio para a 
segunda região, edite o pipeline 
e escolha Adicionar estágio na 
fase de implantação. Importante: 
O processo de criação da 
segunda região é o mesmo da 
primeira região, exceto pelos 
valores a seguir.

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça um nome de ação para 
o segundo estágio.

Insira um nome exclusivo que 
reflita o segundo estágio e a 
segunda região.

DevOps

Configure a região para o 
segundo estágio.

Selecione a segunda região na 
qual você deseja implantar a 
pilha.

DevOps

Especifique o modelo para a 
segunda região.

Selecione o nome do pacote 
específico da região que foi 
empacotado CodeBuild e 
despejado no bucket do S3 da 
segunda região.

DevOps

Fase ase ase ase ase ase ase ase Configurar o pipeline para implantação na 
terceira região

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione o terceiro estágio à fase 
de implantação.

Para adicionar um estágio para a 
terceira região, edite o pipeline e 
escolha Adicionar estágio na fase 
de implantação. Importante: O 
processo de criação da segunda 
região é o mesmo das duas 
regiões anteriores, exceto pelos 
valores a seguir.

DevOps

Forneça um nome de ação para 
o terceiro estágio.

Insira um nome exclusivo que 
reflita o terceiro estágio e a 
terceira região.

DevOps

Configure a região para o terceiro 
estágio.

Selecione a terceira região na 
qual você deseja implantar a 
pilha.

DevOps

Especifique o modelo para a 
terceira região.

Selecione o nome do pacote 
específico da região que foi 
empacotado CodeBuild e 
despejado no bucket do S3 da 
terceira região.

DevOps

Limpar a implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua os recursos da AWS. Para limpar a implantação, 
exclua as CloudFormation pilhas 
em cada região. Em seguida 
CodeCommit CodeBuild, exclua 
CodePipeline os recursos, e da 
região primária.

DevOps
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Recursos relacionados
• O que é a AWS CodePipeline?
• Modelo de aplicativo sem servidor da AWS
• AWS CloudFormation
• Referência de estrutura de CloudFormation arquitetura da AWS para a AWS CodePipeline

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Exporte relatórios do AWS Backup de toda a 
organização no AWS Organizations como um 
arquivo CSV

Criado por Aromal Raj Jayarajan (AWS) e Purushotham G K (AWS)

Repositório de código:

• aws-backup-report-generator

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Infraestrutura

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
Backup; AWS Identity and 
Access Management; AWS 
Lambda; Amazon S3; Amazon 
EventBridge

Resumo
Esse padrão mostra como exportar relatórios de trabalho do AWS Backup de toda a organização no 
AWS Organizations como um arquivo CSV. A solução usa o AWS Lambda e EventBridge a Amazon para 
categorizar os relatórios de trabalho do AWS Backup com base em seu status, o que pode ajudar na 
configuração de automações baseadas em status.

O AWS Backup ajuda as organizações a gerenciar e automatizar centralmente a proteção de dados 
em todos os serviços da AWS, na nuvem e no local. No entanto, para tarefas do AWS Backup 
configuradas dentro do AWS Organizations, os relatórios consolidados estão disponíveis somente no AWS 
Management Console da conta de gerenciamento de cada organização. Tirar esses relatórios da conta de 
gerenciamento pode reduzir o esforço necessário para a auditoria e aumentar o escopo de automações, 
notificações e alertas.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
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• Uma organização ativa no AWS Organizations que inclui pelo menos uma conta de gerenciamento e 
uma conta de membro

• O AWS Backup configurado no nível da organização no AWS Organizations (para obter mais 
informações, consulte Automatizar o backup centralizado em grande escala em todos os serviços da 
AWS usando o AWS Backup no blog da AWS)

• Git, instalado e configurado em sua máquina local

Limitações

A solução fornecida nesse padrão identifica os recursos da AWS que estão configurados somente 
para trabalhos do AWS Backup. O relatório não consegue identificar recursos da AWS que não estão 
configurados para backup por meio do AWS Backup.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Backup
• AWS CloudFormation
• Amazônia EventBridge
• AWS Lambda
• AWS Security Token Service (AWS STS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Identity and Access Management (IAM)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para exportar relatórios de trabalho do AWS 
Backup de toda a organização no AWS Organizations como um arquivo CSV.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Uma regra de EventBridge evento agendado invoca uma função Lambda na conta do membro 
(reportante) da AWS.

2. Em seguida, a função Lambda usa o AWS STS para assumir uma função do IAM que tem as 
permissões necessárias para se conectar à conta de gerenciamento.

3. A função Lambda faz o seguinte:

• Solicita o relatório consolidado de trabalhos do AWS Backup do serviço AWS Backup
• Categoriza os resultados com base no status do trabalho do AWS Backup
• Converte a resposta em um arquivo CSV
• Carrega os resultados em um bucket do Amazon S3 na conta de relatórios em pastas rotuladas com 

base em sua data de criação

Ferramentas
Ferramentas

• O AWS Backup é um serviço totalmente gerenciado que ajuda você a centralizar e automatizar a 
proteção de dados nos serviços da AWS, na nuvem e no local.
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Práticas recomendadas

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• EventBridgeA Amazon é um serviço de barramento de eventos sem servidor que ajuda você a conectar 
suas aplicações a dados em tempo real de diversas origens. Por exemplo, funções do AWS Lambda, 
endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras contas da 
AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar o acesso aos recursos da AWS com segurança o acesso aos recursos da 
AWS.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar o servidor. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente. Assim, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar dados.

Código

O código desse padrão está disponível no GitHub aws-backup-report-generatorrepositório.

Práticas recomendadas
• Melhores práticas de segurança para o Amazon S3 (Guia do usuário do Amazon S3)
• Melhores práticas para trabalhar com funções do AWS Lambda (Guia do desenvolvedor do AWS 

Lambda)
• Melhores práticas para a conta de gerenciamento (Guia do usuário do AWS Organizations)

Epopéias
Implantar os componentes da solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Clone o GitHub aws-backup-
report-generatorrepositório 
executando o seguinte comando 
em uma janela do terminal:

git clone https://
github.com/aws-samples/aws-
backup-report-generator.git

Para obter mais informações, 
consulte Clonar um repositório
nos GitHub Documentos.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Implante os componentes da 
solução na conta membro 
(relatora) da AWS.

1. Na conta do membro 
(reportante), faça login no 
AWS Management Console 
e abra o CloudFormation 
console.

2. Selecione Create stack (Criar 
pilha) e With new resources 

DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(standard) (Com novos 
recursos (padrão)).

3. Na página Criar pilha, na 
seção Especificar modelo, 
escolha Carregar um arquivo 
de modelo.

4. Selecione Choose file 
(Escolher arquivo). Em 
seguida, navegue até a pasta 
raiz do GitHub repositório 
clonado em sua estação 
de trabalho local e escolha
template-reporting.yaml.

5. Escolha Abrir e, em seguida, 
escolha Avançar.

6. Na página Especificar 
detalhes da pilha, em Nome 
da pilha, insira um nome para 
sua CloudFormation pilha.

7. Para ManagementAccountID, 
insira o ID da conta da 
AWS para a conta de 
gerenciamento da sua 
organização no AWS 
Organizations.

8. Escolha Next (Próximo).
9. Na página Configurar opções 

de pilha, escolha Avançar.
10.Na página Revisar, marque 

a caixa de seleção para 
confirmar que você revisou a 
configuração.

11.Selecione Create stack. 
A pilha mostra o status
CREATE_COMPLETE quando 
os componentes da solução 
são implantados na conta do 
membro (relatório).

Testar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Certifique-se de que a 
EventBridge regra seja 
executada antes do teste.

Certifique-se de que a 
EventBridge regra seja 
executada aguardando pelo 
menos 24 horas ou aumentando 
a frequência do relatório no 
arquivo template-reporting.yml do 
CloudFormation modelo.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para aumentar a frequência dos 
relatórios

1. Abra o arquivo template-
reporting.yml no repositório 
clonado.

2. Na regra de evento 
com o ID lógico
'LambdaSchedule', localize o
'ScheduleExpression'.

3. Edite a chave
ScheduleExpression'' para 
que ela inclua uma expressão 
cron válida. Por exemplo, esta 
expressão cron armazena 
a regra do evento para ser 
executada a cada cinco 
minutos:“cron (* /5 * * 
* *)”

Verifique o bucket do Amazon S3 
para ver o relatório gerado.

1. Na conta do membro 
(reportante), faça login no 
AWS Management Console 
e abra o CloudFormation 
console.

2. No painel Pilhas, selecione o 
nome da pilha que você criou. 
Em seguida, escolha a guia
Recursos.

3. No painel Recursos, na 
coluna ID lógica, localize
BackupReportS3Bucket. Em 
seguida, abra o bucket do 
Amazon S3 associado em 
uma nova guia selecionando o 
link na coluna ID física ao lado 
dessa ID lógica.

4. Certifique-se de que o 
bucket contenha um 
relatório gerado no seguinte 
formato: BackupReports////
BackupReport- - - - .csv
<yyyy><mm><dd><BACKUP 
JOB 
STATUS><dd><Mon><yyyy>

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Limpe os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua os componentes da 
solução da conta do membro 
(reportante).

1. Na conta do membro 
(reportante), abra o bucket 
Amazon S3 da solução. Para 

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
obter instruções, consulte 
as etapas 2 a 4 na seção
Verifique o bucket do S3 para 
ver a história do relatório 
gerada na seção Teste da 
solução desse padrão.

2. Exclua o conteúdo do balde 
e esvazie o balde. Para obter 
instruções, consulte Esvaziar 
um bucket no Guia do usuário 
do Amazon S3.

3. Na conta do membro 
(reportante), faça login no 
AWS Management Console 
e abra o CloudFormation 
console.

4. No painel Pilhas, marque a 
caixa de seleção ao lado do 
nome da pilha que você criou. 
Em seguida, selecione Delete 
(Excluir).

Exclua os componentes 
da solução da conta de 
gerenciamento.

1. Na conta de gerenciamento da 
AWS e abra o CloudFormation 
console.

2. No painel Pilhas, marque a 
caixa de seleção ao lado do 
nome da pilha que você criou. 
Em seguida, selecione Delete 
(Excluir).

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Recursos relacionados
• Tutorial: Usar o AWS Lambda com eventos agendados (Guia do desenvolvedor do AWS Lambda)
• Criação de eventos programados para executar funções do AWS Lambda (guia do AWS SDK for 

JavaScript Developer para SDK versão 3)
• Tutorial do usando funções do AWS em contas da AWS da usando funções do AWS usando funções do 

AWS usando funções do AWS usando funções do AWS usando funções do AWS usando funções do
AWS.

• Terminologia e conceitos das organizações da AWS (Guia do usuário do AWS Organizations)
• Criação de planos de relatórios usando o console do AWS Backup (Guia do desenvolvedor do AWS 

Backup)
• Crie um relatório de auditoria (Guia do desenvolvedor do AWS Backup)
• Criação de relatórios sob demanda (Guia do desenvolvedor do AWS Backup)
• O que é o AWS Backup?  (Guia do desenvolvedor do AWS Backup)
• Automatize o backup centralizado em grande escala em todos os serviços da AWS usando o AWS 

Backup (blog da AWS)
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Exportar tags de instância do 

Amazon EC2 para um arquivo CSV

Exportar tags de uma lista de instâncias do Amazon 
EC2 para um arquivo CSV

Criado por Sida Ju (AWS) e Pac Joonhyun (AWS)

Repositório de código:

• Pesquise e exporte tags do 
EC2

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão mostra como exportar marcadores programaticamente de uma lista de instâncias do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para um arquivo CSV.

Usando o exemplo de script Python fornecido, você pode reduzir o tempo necessário para revisar e 
categorizar suas instâncias do Amazon EC2 por tags específicas. Por exemplo, você pode usar o script 
para identificar e categorizar rapidamente uma lista de instâncias que sua equipe de segurança sinalizou 
para atualizações de software.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Python 3 instalado e configurado
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) instalada e configurada

Limitações

O exemplo de script Python fornecido nesse padrão pode pesquisar instâncias do Amazon EC2 com base 
somente nos seguintes atributos:

• IDs de instância
• Endereços IPv4 privados
• Endereços IPv4 públicos

Ferramentas
• Python é uma linguagem de programação de computadores de uso geral.
• O virtualenv ajuda você a criar ambientes Python isolados.
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 

a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Repositório de código

O exemplo de script Python para esse padrão está disponível noinstances-export-tags repositório GitHub
search-ec2-.
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Epopeias

Epopeias
Instalar e configurar os pré-requisitos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Observação: se você receber 
erros ao executar comandos da 
AWS CLI, certifique-se de estar 
usando a versão mais recente da 
AWS CLI.

Clone oinstances-export-tags 
repositório GitHub search-ec2-
executando o seguinte comando 
Git em uma janela de terminal:

git clone https://
github.com/aws-samples/
search-ec2-instances-export-
tags.git

DevOps engenheiro

Instale e ative o virtualenv. 1. Instale o virtualenv 
executando o seguinte 
comando.

python3 -m pip install 
 virtualenv

2. Crie um novo ambiente 
virtual executando o seguinte 
comando.

python3 -m venv env

3. Ative o novo ambiente virtual 
executando o seguinte 
comando:

source env/bin/activate

Para obter mais informações, 
consulte o Manual do usuário do 
virtualenv.

DevOps engenheiro

Instale as dependências. 1. Abra o diretório do código 
executando o seguinte 
comando no terminal:

cd search-ec2-instances-
export-tags

2. Instale o arquivo
requirements.txt executando o 
seguinte comando pip:

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

pip3 install -r 
 requirements.txt

Configure um perfil nomeado da 
AWS.

Se você ainda não o fez, 
configure um perfil chamado da 
AWS que inclua as credenciais 
necessárias para executar 
o script. Para criar um perfil 
nomeado, execute o comando
aws configure.

Para obter mais informações, 
consulte Perfis nomeados para a 
AWS CLI no Guia do usuário da 
AWS CLI para a versão 2.

DevOps engenheiro

Configurar e executar o script Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo de entrada. Crie um arquivo de entrada 
que contenha uma lista das 
instâncias do Amazon EC2 nas 
quais você deseja que o script 
pesquise e exporte tags. Você 
pode listar IDs de instância, 
endereços IPv4 privados ou 
endereços IPv4 públicos.

Importante: certifique-se de que 
cada instância do Amazon EC2 
esteja listada em sua própria 
linha no arquivo de entrada.

Exemplo de arquivo de entrada

1    i-0547c351bdfe85b9f
2    54.157.194.156
3    172.31.85.33
4    54.165.198.144
5    i-0b6223b5914111a4b
6    172.31.85.44
7    54.165.198.145
8    172.31.80.219
9    172.31.94.199

DevOps engenheiro

Execute o script do Python. Execute o script executando o 
seguinte comando no terminal:

python search_instances.py -
i INPUTFILE -o OUTPUTFILE -r 
 REGION [-p PROFILE]

DevOps engenheiro

830

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-configure-files-methods
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Nota: Substitua INPUTFILE pelo 
nome do seu arquivo de entrada. 
Substitua OUTPUTFILE pelo 
nome que você deseja dar ao 
arquivo de saída CSV. Substitua
REGION pela região da AWS em 
que seus recursos do Amazon 
EC2 estão. Se você estiver 
usando um perfil nomeado da 
AWS, substitua PROFILE pelo 
perfil nomeado que você está 
usando.

Para obter uma lista de 
parâmetros compatíveis e sua 
descrição, execute o seguinte 
comando.

python search_instances.py -
h

Para obter mais informações 
e ver um exemplo de arquivo 
de saída, consulte o arquivo
README.md noinstances-
export-tags repositório GitHub
search-ec2-.

Recursos relacionados
• Configurando a AWS CLI (Guia do usuário da CLI da AWS para a versão 2)

Gere um CloudFormation modelo da AWS 
contendo as regras gerenciadas do AWS Config 
usando o Troposphere

Criado por Lucas Nation (AWS) e Freddie Wilson (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; Gestão 
e governança; Segurança, 
identidade, conformidade

Carga horária: Microsoft;

Serviços da AWS: AWS Config; 
AWS CloudFormation
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Resumo
Muitas organizações usam as regras gerenciadas do AWS Config para avaliar a conformidade de seus 
recursos da Amazon Web Services (AWS) com as melhores práticas comuns. No entanto, a manutenção 
dessas regras pode ser demorada e esse padrão ajuda você a aproveitar o Troposphere, uma biblioteca 
de Python, para gerar e gerenciar regras gerenciadas pelo AWS Config.

O padrão ajuda você a gerenciar suas regras gerenciadas pelo AWS Config usando um script Python para 
converter uma planilha do Microsoft Excel contendo regras gerenciadas pela AWS em um CloudFormation 
modelo da AWS. O Troposphere atua como a infraestrutura como código (IaC) e isso significa que você 
pode atualizar a planilha do Excel com regras gerenciadas, em vez de usar um arquivo formatado em 
JSON ou YAML. Em seguida, você usa o modelo para lançar uma CloudFormation pilha da AWS que cria 
e atualiza as regras gerenciadas em sua conta da AWS.

O CloudFormation modelo da AWS define cada regra gerenciada do AWS Config usando a planilha 
do Excel e ajuda você a evitar a criação manual de regras individuais no AWS Management 
Console. O script padroniza os parâmetros de cada regra gerenciada para um dicionário vazio e 
osComplianceResourceTypes padrões do escopo a partir deTHE_RULE_IDENTIFIER.template 
file. Para obter mais informações sobre o identificador da regra, consulte Criação de regras gerenciadas 
do AWS Config com CloudFormation modelos da AWS na documentação do AWS Config.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Familiaridade com o uso CloudFormation de modelos da AWS para criar regras gerenciadas do AWS 

Config. Para obter mais informações sobre isso, consulte Criação de regras gerenciadas do AWS Config 
com CloudFormation modelos da AWS na documentação do AWS Config.   

• Python 3, instalado e configurado. Para obter mais informações sobre isso, consulte a documentação do 
Python.

• Um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) existente, como o AWS Cloud9. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte O que é o AWS Cloud9? na documentação do AWS Cloud9. 

• Identifique suas unidades organizacionais (UOs) em uma coluna na planilha de 
exemploexcel_config_rules.xlsx do Excel (em anexo).

Epopeias
Personalize e configure as regras gerenciadas do AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a planilha de exemplo do 
Excel.

Faça o download da amostra de 
planilhaexcel_config_rules.xlsx
do Excel (anexada) 
eImplemented identifique-a 
como as regras gerenciadas do 
AWS Config que você deseja 
usar. 

As regras marcadas 
comoImplemented serão 
adicionadas ao CloudFormation 
modelo da AWS.

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Atualize o arquivo 
config_rules_params.json com 
os parâmetros da regra do AWS 
Config.

Algumas regras gerenciadas do 
AWS Config exigem parâmetros 
e devem ser passadas para 
o script Python como um 
arquivo JSON usando a--
param-file opção. Por 
exemplo, a regraaccess-keys-
rotated gerenciada usa o 
seguintemaxAccessKeyAge
parâmetro:

{ 
         "access-keys-
rotated": { 
             
 "InputParameters": { 
                 
 "maxAccessKeyAge": 90 
             } 
         } 
     }

Neste parâmetro de amostra, 
omaxAccessKeyAge é definido 
como 90 dias. O script lê o 
arquivo de parâmetros e adiciona 
qualquerInputParameters
arquivo encontrado.

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Atualize o arquivo 
config_rules_params.json 
com o AWS Config 
ComplianceResourceTypes.

Por padrão, o script 
PythonComplianceResourceTypes
recupera os modelos definidos 
pela AWS. Se você quiser 
substituir o escopo de uma regra 
gerenciada específica do AWS 
Config, você precisará passá-
la para o script Python como 
um arquivo JSON usando a--
param-file opção.

Por exemplo, o código de 
exemplo a seguir mostra como 
oComplianceResourceTypesec2-
volume-inuse-
check for é definido 
na["AWS::EC2::Volume"]
lista:

{ 
         "ec2-volume-inuse-
check": { 
             "Scope": { 
                 
 "ComplianceResourceTypes": 
 [ 
                     
 "AWS::EC2::Volume" 
                 ] 
             } 
         } 
     }

Desenvolvedor

Execute o script Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale os pacotes pip do arquivo 
requirements.txt.

Faça o 
downloadrequirements.txt
do arquivo (anexado) e execute 
o seguinte comando em seu 
IDE para instalar os pacotes do 
Python:

pip3 install -r 
requirements.txt

Desenvolvedor

Execute o script do Python. 1. Faça o 
downloadaws_config_rules.py
do arquivo (anexado) na sua 
máquina local.

2. Execute o comando
- python3 
aws_config_rules.py 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--ou <OU_NAME>. Nota:--
ou define qual coluna de OU 
escolher na planilha do Excel.

Você também pode adicionar os 
seguintes parâmetros opcionais:

• --config-rule-option— 
Define as regras a serem 
escolhidas na planilha 
do Excel. O padrão é 
oImplemented parâmetro.

• --excel-file— O 
caminho para a planilha 
do Excel. O padrão é
aws_config_rules.xlsx.

• --param-file— O 
caminho do arquivo JSON 
do parâmetro. O padrão é
config_rules_params.json.

• --max-execution-
frequency— Define com 
que frequência as regras 
gerenciadas do AWS Config 
são avaliadas. As opções 
sãoOne_HourThree_Hours,Six_Hours,Twelve_Hours, 
ouTwentyFour_Hours. 
O padrão é
TwentyFour_Hours.

Implantar as regras gerenciadas do AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a CloudFormation pilha da 
AWS.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o CloudFormation console da 
AWS e escolha Criar pilha.

2. Na página Especificar modelo, 
escolha Fazer upload de um 
arquivo de modelo e, em 
seguida, faça o upload do seu 
CloudFormation modelo da 
AWS. 

3. Especifique um nome de pilha 
e escolha Avançar.

4. Especifique as tags e escolha
Avançar.

5. Selecione Create stack.

Desenvolvedor
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Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Dê às instâncias de SageMaker notebook acesso 
temporário a um CodeCommit repositório em outra 
conta da AWS

Criado por Helge Aufderheide (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; Análise; 
Aprendizado de máquina e IA; 
Gestão e governança

Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; AWS Identity and 
Access Management; Amazon 
SageMaker

Resumo
Esse padrão mostra como conceder aos usuários e instâncias de SageMaker notebooks da Amazon 
acesso temporário a um CodeCommit repositório da AWS que está em outra conta da AWS. Esse padrão 
também mostra como você pode conceder permissões granulares para ações específicas que cada 
entidade pode executar em cada repositório.

Organizations geralmente armazenam CodeCommit repositórios em uma conta da AWS diferente da conta 
que hospeda seu ambiente de desenvolvimento. Essa configuração de várias contas ajuda a controlar 
o acesso aos repositórios e reduz o risco de sua exclusão acidental. Para conceder essas permissões 
entre contas, é uma melhor prática usar funções do AWS Identity and Access Management (IAM). Então, 
identidades predefinidas do IAM em cada conta da AWS podem assumir temporariamente as funções para 
criar uma cadeia controlada de confiança entre as contas.

Observação: você pode aplicar um procedimento semelhante para conceder a outras identidades do IAM 
acesso entre contas a um CodeCommit repositório. Para obter mais informações, consulte Configurar o 
acesso entre contas a um CodeCommit repositório da AWS usando funções no Guia CodeCommit do 
usuário da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS com um CodeCommit repositório (conta A)
• Uma segunda conta ativa da AWS com uma instância de SageMaker notebook (conta B)
• Um usuário da AWS com permissões suficientes para criar e modificar funções do IAM na conta A
• Um segundo usuário da AWS com permissões suficientes para criar e modificar funções do IAM na 

conta B
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Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para conceder a uma instância de 
SageMaker notebook e usuários em uma conta da AWS acesso entre contas a um CodeCommit 
repositório:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. A função de usuário da AWS e a função de instância de SageMaker notebook na conta B assumem um
perfil nomeado.

2. A política de permissões do perfil nomeado especifica uma função de CodeCommit acesso na conta A 
que o perfil então assume.

3. A política de confiança da função de CodeCommit acesso na conta A permite que o perfil nomeado na 
conta B assuma a função de CodeCommit acesso.

4. A política de permissões do IAM do CodeCommit repositório na conta A permite que a CodeCommit 
função de acesso acesse o CodeCommit repositório.

Pilha de tecnologia

• CodeCommit
• Git
• IAM
• pip
• SageMaker

Ferramentas
• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 

repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a 

recursos da AWS.
• O Git é um sistema de controle de versão distribuído para rastrear alterações no código-fonte durante o 

desenvolvimento de software.
• git-remote-codecommité um utilitário que ajuda você a enviar e extrair código de CodeCommit 

repositórios estendendo o Git.
• pip é o instalador de pacotes para Python. Você pode usar o pip para instalar pacotes do Python 

Package Index e de outros índices.

Práticas recomendadas
Ao definir permissões com as políticas do IAM, certifique-se de conceder apenas as permissões 
necessárias para executar uma tarefa. Para obter mais informações, consulte Aplicar permissões de 
privilégio mínimo, no Guia do usuário do AWS IAM.

Ao implementar esse padrão, certifique-se de fazer o seguinte:

• Confirme se os princípios do IAM têm somente as permissões necessárias para realizar ações 
específicas e necessárias em cada repositório. Por exemplo, é recomendável permitir que os princípios 
aprovados do IAM enviem e mesclem alterações em ramificações específicas do repositório, mas 
somente solicitem mesclagens em ramificações protegidas.
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Epopéias

• Confirme se os princípios do IAM recebem diferentes funções do IAM com base em suas respectivas 
funções e responsabilidades para cada projeto. Por exemplo, um desenvolvedor terá permissões de 
acesso diferentes das de um gerente de versão ou administrador da AWS.

Epopéias
Configurar as funções do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a função de 
CodeCommit acesso e a política 
de permissões.

Nota: Para automatizar o 
processo de configuração 
manual documentado neste 
épico, você pode usar um 
CloudFormation modelo da AWS.

Na conta que contém o 
CodeCommit repositório (conta 
A), faça o seguinte:

1. Crie uma função do IAM
que possa ser assumida 
pela função da instância do 
SageMaker notebook na conta 
B.

2. Crie uma política do IAM que 
conceda acesso ao repositório 
e anexe a política à função. 
Somente para fins de teste, 
escolha a política gerenciada
AWSCodeCommitPowerUserda 
AWS. Essa política concede 
todas as CodeCommit 
permissões, exceto a 
capacidade de excluir 
recursos.

3. Modifique a política de 
confiança da função para que 
a conta B seja listada como 
uma entidade confiável.

Importante: antes de mover essa 
configuração para seu ambiente 
de produção, é recomendável 
escrever sua própria política do 
IAM que aplique permissões de 
privilégios mínimos. Para obter 
mais informações, consulte a 
seção Informações adicionais
desse padrão.

AWS geral, AWS DevOps

Conceda à função da instância 
do SageMaker notebook na 
conta B permissões para assumir 

Na conta que contém a função 
IAM da instância do SageMaker 

AWS geral, AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a função de CodeCommit acesso 
na conta A.

notebook (conta B), faça o 
seguinte:

1. Crie uma política do IAM 
que permita que uma função 
ou usuário do IAM assuma 
a função de CodeCommit 
acesso na conta A.

Exemplo de política de 
permissões do IAM que 
permite que uma função ou 
usuário do IAM assuma uma 
função entre contas

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
    "Sid": 
 "VisualEditor0", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
    "Resource": 
 "arn:aws:iam:::accountA_ID:role/
accountArole_ID" 
  }
}

2. Anexe a política à função da 
sua instância de SageMaker 
notebook na conta B.

3. Faça com que a função da 
instância do SageMaker 
notebook na conta B assuma 
a função de CodeCommit 
acesso na conta A.

Nota: Para ver o nome de 
recurso da Amazon (ARN) 
do seu repositório, consulte
Exibir detalhes do CodeCommit 
repositório no Guia CodeCommit 
do usuário da AWS.

Configure sua instância de SageMaker notebook na conta B

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure um perfil de usuário 
na instância do SageMaker 
notebook da AWS para assumir a 
função na conta A.

Importante: certifique-se de ter 
a versão mais recente da AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) instalada.

AWS geral, AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Na conta que contém a instância 
do SageMaker notebook (conta 
B), faça o seguinte:

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do SageMaker
.

2. Acesse sua instância de 
SageMaker notebook. A 
interface do Jupyter é aberta.

3. Escolha Novo e, em seguida, 
escolha Terminal. Uma nova 
janela de terminal é aberta em 
seu ambiente Jupyter.

4. Navegue até o arquivo
~/.aws/config da instância do 
SageMaker notebook. Em 
seguida, adicione um perfil de 
usuário ao arquivo inserindo a 
seguinte declaração:

------.aws/
config--------------
[profile remoterepouser]
role_arn = arn:aws:iam::<ID 
 of Account A>:role/
<rolename>
role_session_name = 
 remoteaccesssession
region = eu-west-1
credential_source  = 
 Ec2InstanceMetadata
----------------------------------

Instale o git-remote-codecommit 
utilitário.

Siga as instruções na Etapa 2: 
Instalar git-remote-codecommit
no Guia CodeCommit do usuário 
da AWS.

Cientista de dados

Acesse o repositório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse o CodeCommit 
repositório usando comandos do 
Git ou SageMaker.

Para usar o Git

Os diretores do IAM que 
assumem a função da instância 
do SageMaker notebook na 
conta B agora podem executar 
comandos do Git para acessar o 
CodeCommit repositório na conta 
A. Por exemplo, os usuários 

Git, console bash
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
podem executar comandos 
comogit clonegit pull,git 
push e.

Para obter instruções, consulte
Connect a um CodeCommit 
repositório da AWS no Guia 
CodeCommit do usuário da 
AWS.

Para obter informações 
sobre como usar o Git com 
CodeCommit, consulte
Introdução à AWS CodeCommit
no Guia do CodeCommit usuário 
da AWS.

Para usar SageMaker

Para usar o Git no SageMaker 
console, você deve permitir que 
o Git recupere credenciais do 
seu CodeCommit repositório. 
Para obter instruções, consulte
Associar um CodeCommit 
repositório em uma conta 
diferente da AWS a uma 
instância de notebook na 
SageMaker documentação.

Recursos relacionados
• Configure o acesso entre contas a um CodeCommit repositório da AWS usando funções (Guia 

CodeCommit do usuário da AWS)
• Tutorial do IAM: Delegar acesso em contas da AWS usando funções do IAM (Guia do usuário do AWS 

IAM)

Informações adicionais
Restringindo CodeCommit permissões a ações específicas

Para restringir as ações que um administrador do IAM pode realizar no CodeCommit repositório, modifique 
as ações permitidas na política de CodeCommit acesso.

Para obter mais informações sobre operações de CodeCommit API, consulte a referência deCodeCommit 
permissões no Guia CodeCommit do usuário da AWS.

Nota: Você também pode editar a política gerenciada da AWSCodeCommitPowerUserAWS para se 
adequar ao seu caso de uso.

Restringindo CodeCommit permissões a repositórios específicos

Para criar um ambiente multilocatário em que mais de um repositório de código seja acessível somente 
para usuários específicos, faça o seguinte:
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Inicie diferentes pipelines de CI/CD após 

detectar alterações em um monorepo

1. Crie várias funções de CodeCommit acesso na conta A. Em seguida, configure a política de confiança 
de cada função de acesso para permitir que usuários específicos na conta B assumam a função.

2. Restrinja quais repositórios de código cada função pode assumir adicionando uma condição de
“Recurso” à política de cada função de CodeCommit acesso.

Exemplo de condição de “recurso” que restringe o acesso de um administrador do IAM a um CodeCommit 
repositório específico

"Resource" : [<REPOSITORY_ARN>,<REPOSITORY_ARN> ]

Observação: para ajudar a identificar e diferenciar vários repositórios de código na mesma conta da 
AWS, você pode atribuir prefixos diferentes aos nomes dos repositórios. Por exemplo, você pode nomear 
repositórios de código com prefixos que se alinham a diferentes grupos de desenvolvedores, como
myproject-subproject1-repo1 e myproject-subproject2-repo1. Em seguida, você pode criar uma função do 
IAM para cada grupo de desenvolvedores com base nos prefixos atribuídos. Por exemplo, você pode criar 
uma função chamada myproject-subproject1-repoaccess e conceder a ela acesso a todos os repositórios 
de código que incluem o prefixo myproject-subproject1.

Exemplo de condição de “recurso” que se refere a um ARN do repositório de código que inclui um prefixo 
específico

"Resource" : arn:aws:codecommit:<region>:<account-id>:myproject-subproject1-*

Detecte alterações automaticamente e inicie 
diferentes CodePipeline pipelines para um 
monorepo em CodeCommit

Criado por Helton Henrique Ribeiro (AWS) e Ricardo Morais (AWS)

Repositório de código:

• Acionadores de vários 
pipelines CodeCommit 
monorepo da AWS

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Infraestrutura

Carga horária: Código aberto Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; AWS 
CodePipeline; AWS Lambda

Resumo
Esse padrão ajuda você a detectar automaticamente alterações no código-fonte de um aplicativo baseado 
em monorepo na AWS CodeCommit e, em seguida, iniciar um pipeline na AWS CodePipeline que executa 
a automação de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para cada microsserviço.

Essa abordagem significa que cada microsserviço em seu aplicativo baseado em monorepo pode ter um 
pipeline dedicado de CI/CD, que garante melhor visibilidade, compartilhamento mais fácil de código e 
melhor colaboração, padronização e capacidade de descoberta.
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Pré-requisitos e limitações

O padrão usa o AWS Cloud9 como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e o AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) para definir uma infraestrutura usando duas CloudFormation pilhas 
da AWS:MonoRepoStackPipelinesStack e. AMonoRepoStack pilha cria o monorepo na AWS 
CodeCommit e a função AWS Lambda que inicia os pipelines de CI/CD. APipelinesStack pilha define 
sua infraestrutura de pipeline.

Importante: O fluxo de trabalho desse padrão é uma prova de conceito (POC) e recomendamos que você o 
use somente em um ambiente de teste. Se você quiser usar a abordagem desse padrão em um ambiente 
de produção, consulte as melhores práticas de segurança no IAM na documentação do IAM e faça as 
alterações necessárias em suas funções e serviços AWS IAM. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), Installing e configurar a AWS (AWS CLI), Installing Para obter 

mais informações sobre isso, consulte Instalar, atualizar e desinstalar a AWS CLI na documentação da 
AWS CLI).   

• Python 3 epip, instalado na sua máquina local. Para obter mais informações sobre isso, consulte a
documentação do Python. 

• AWS CDK, instalado e configurado. Para obter mais informações sobre isso, consulte Introdução ao 
AWS CDK na documentação do AWS CDK. 

• Um AWS Cloud9 IDE, instalado e configurado. Para obter mais informações sobre isso, consulte
Configurando o AWS Cloud9 na documentação do AWS Cloud9. 

• O GitHub AWS CodeCommit monorepo multi-pipeline triggers repositório, clonado em sua 
máquina local. 

• Um diretório existente contendo o código do aplicativo com o qual você deseja criar e implantar 
CodePipeline.

• Familiaridade e experiência com as DevOps melhores práticas na nuvem da AWS. Para aumentar sua 
familiaridade com o DevOps, você pode usar o padrão Crie uma arquitetura vagamente acoplada com 
microsserviços usando DevOps práticas e o AWS Cloud9 no site do AWS Prescriptive Guidance.   

  

Limitações

• O fluxo de trabalho desse padrão é uma prova de conceito (POC) e recomendamos que você o use 
somente em um ambiente de teste. Se você quiser usar a abordagem desse padrão em um ambiente 
de produção, consulte as melhores práticas de segurança no IAM na documentação do IAM e faça as 
alterações necessárias em suas funções e serviços AWS IAM.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como usar o AWS CDK para definir uma infraestrutura com duas 
CloudFormation pilhas da AWS:MonoRepoStackPipelinesStack e.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O processo de bootstrap usa o AWS CDK para criar as CloudFormation pilhasMonoRepoStack
ePipelinesStack AWS.
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Ferramentas

2. AMonoRepoStack pilha cria o CodeCommit repositório para seu aplicativo e a funçãomonorepo-
event-handler Lambda que é iniciada após cada confirmação.

3. APipelinesStack pilha cria os pipelines CodePipeline que são iniciados pela função Lambda. Cada 
microsserviço deve ter um pipeline de infraestrutura definido.

4. O pipeline formicroservice-n é iniciado pela função Lambda e inicia seus estágios isolados de CI/
CD, baseados no código-fonte em CodeCommit.

5. O pipeline formicroservice-1 é iniciado pela função Lambda e inicia seus estágios isolados de CI/
CD, baseados no código-fonte em CodeCommit.

O diagrama a seguir mostra a implantação das CloudFormation pilhasMonoRepoStack
ePipelinesStack da AWS em uma conta.

1. Um usuário altera o código em um dos microsserviços do aplicativo.
2. O usuário envia as alterações de um repositório local para um CodeCommit repositório.
3. A atividade push inicia a função Lambda que recebe todos os push para o CodeCommit repositório.
4. A função Lambda lê um parâmetro no AWS Systems Manager Parameter Store para recuperar a 

ID de commit mais recente. O parâmetro tem o formato de/MonoRepoTrigger/{repository}/
{branch_name}/LastCommit nomenclatura. Se o parâmetro não for encontrado, a função Lambda lê 
a última ID de confirmação do CodeCommit repositório e salva o valor retornado no Parameter Store.

5. Depois de identificar o ID do commit e os arquivos alterados, a função Lambda identifica os pipelines de 
cada diretório de microsserviços e inicia o CodePipeline pipeline necessário.

Ferramentas
• AWS CDK — O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento 

de software para definir a infraestrutura de nuvem em código e provisioná-la por meio da AWS 
CloudFormation.

• Python — Python é uma linguagem de programação que permite trabalhar rapidamente e integrar 
sistemas de forma mais eficaz.

Código

O código-fonte e os modelos desse padrão estão disponíveis noAWS CodeCommit monorepo multi-
pipeline triggers repositório Github.

Epopeias
Configurar o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um ambiente virtual de 
Python.

No AWS Cloud9 IDE, crie um 
ambiente virtual de Python 
e instale as dependências 
necessárias executando o 
comando a seguir:

make install

Desenvolvedor
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicialize a conta e a região da 
AWS para o AWS CDK.

Inicialize a conta e a região da 
AWS necessárias executando o 
seguinte comando:

make bootstrap account-
id=<your-AWS-account-ID> 
region=<required-region>

Desenvolvedor

Adicione um novo pipeline para um microsserviço

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione seu código de amostra 
ao diretório do aplicativo.

Adicione o diretório que contém o 
código do aplicativo de amostra 
aomonorepo-sample diretório 
noAWS CodeCommit monorepo 
multi-pipeline triggers
repositório clonado.

Desenvolvedor

Edite o arquivo monorepo-
main.json.

Adicione o nome do diretório 
do código do seu aplicativo e o 
nome do pipeline aomonorepo-
main.json arquivo noAWS 
CodeCommit monorepo 
multi-pipeline triggers
repositório clonado.

Desenvolvedor

Crie o pipeline. NoPipelines diretório 
doAWS CodeCommit 
monorepo multi-pipeline 
triggers repositório, 
adicione o pipelineclass
do seu aplicativo. O diretório 
contém dois arquivos de 
amostrapipeline_hotsite.py
epipeline_demo.py cada 
um tem três estágios: origem, 
construção e implantação.

Você pode copiar um dos 
arquivos e fazer alterações nele 
de acordo com os requisitos do 
seu aplicativo. 

Desenvolvedor

Edite o arquivo 
monorepo_config.py.

Emservice_map, adicione 
o nome do diretório do seu 
aplicativo e a classe que você 
criou para o pipeline.

Por exemplo, o código a 
seguir mostra uma definição 
de pipeline noPipelines
diretório que usa um arquivo 
chamadopipeline_mysample.py

Desenvolvedor
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
com umaMySamplePipeline
classe:

...
# Pipeline definition 
 imports
from pipelines.pipeline_demo 
 import DemoPipeline
from 
 pipelines.pipeline_hotsite 
 import HotsitePipeline
from 
 pipelines.pipeline_mysample 
 import MySamplePipeline

### Add your pipeline 
 configuration here
service_map: Dict[str, 
 ServicePipeline]  = { 
    # folder-name -> 
 pipeline-class 
    'demo': DemoPipeline(), 
    'hotsite': 
 HotsitePipeline(), 
    'mysample': 
 MySamplePipeline()
}

Implante a MonoRepoStack pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a CloudFormation 
pilha da AWS.

Implante a CloudFormation 
pilhaMonoRepoStack da AWS 
com valores de parâmetros 
padrão no diretório raiz doAWS 
CodeCommit monorepo 
multi-pipeline triggers
repositório clonado executando 
omake deploy-core comando.

Você pode alterar o nome do 
repositório executando omake 
deploy-core monorepo-
name=<repo_name> comando.

Observações: Você pode 
implantar simultaneamente 
os dois pipelines usando 
omake deploy monorepo-
name=<repo_name> comando.

Desenvolvedor

Valide o CodeCommit repositório. Confirme se seus recursos 
foram criados executando 
oaws codecommit get-

Desenvolvedor
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
repository --repository-
name <repo_name> comando.

Importante: Como a 
CloudFormation pilha da AWS 
cria o CodeCommit repositório 
em que o monorepo está 
armazenado, não execute ocdk 
destroy MonoRepoStack 
comando se você tiver começado 
a inserir modificações nele.

Valide os resultados do AWS 
CloudFormation Stack.

Confirme se a CloudFormation 
pilhaMonoRepoStack da 
AWS foi criada e configurada 
corretamente executando o 
seguinte comando:

aws cloudformation list-
stacks --stack-status-filter 
 CREATE_COMPLETE --query 
 'StackSummaries[?StackName 
 == `MonoRepoStack`]'

Desenvolvedor

Implante a PipelinesStack pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a CloudFormation 
pilha da AWS.

A CloudFormation 
pilhaPipelinesStack da AWS 
deve ser implantada após a 
implantação daMonoRepoStack
pilha. A pilha aumenta de 
tamanho quando novos 
microsserviços são adicionados 
à base de código do monorepo 
e são reimplantados quando um 
novo microsserviço é integrado.

Implante a PipelinesStack pilha 
executando omake deploy-
pipelines comando.

Observações: Você também 
pode implantar simultaneamente 
os dois pipelines executando 
omake deploy monorepo-
name=<repo_name> comando.

O exemplo de saída 
a seguir mostra como 
aPipelinesStacks
implantação imprime os URLs 

Desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dos microsserviços no final da 
implementação:

Outputs:
PipelinesStack.demourl 
 = .cloudfront.net
PipelinesStack.hotsiteurl 
 = .cloudfront.net

Valide os resultados do AWS 
CloudFormation Stack.

Confirme se a CloudFormation 
pilhaPipelinesStacks da 
AWS foi criada e configurada 
corretamente executando o 
seguinte comando:

aws cloudformation list-
stacks --stack-status-
filter CREATE_COMPLETE 
 UPDATE_COMPLETE --query 
 'StackSummaries[?StackName 
 == `PipelinesStack`]'

Desenvolvedor

Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua suas CloudFormation 
pilhas da AWS.

Execute o comando make 
destroy.

Desenvolvedor

Exclua os buckets do S3 para 
seus pipelines.

1. Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3).

2. Exclua os buckets do S3 
associados aos seus pipelines 
e que usam o seguinte 
nome:pipelinesstack-
codepipeline*

Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Integração e entrega contínuas (CI/CD) usando CDK Pipelines (documentação do AWS CDK)
• módulo aws-cdk/pipelines (referência de API do AWS CDK)

Integre um repositório Bitbucket com o AWS 
Amplify usando a AWS CloudFormation
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Resumo

Criado por Alwin Abraham (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps Serviços da AWS: AWS Amplify; 
AWS CloudFormation

Resumo
O AWS Amplify ajuda você a implantar e testar rapidamente sites estáticos sem precisar configurar 
a infraestrutura normalmente necessária. Você pode implantar a abordagem desse padrão se sua 
organização quiser usar o Bitbucket para controle de origem, seja para migrar o código do aplicativo 
existente ou criar um novo aplicativo. Ao usar CloudFormation a AWS para configurar automaticamente o 
Amplify, você fornece visibilidade das configurações que você usa.

Esse padrão descreve como criar um pipeline e um ambiente de implantação contínua (CI/CD) de front-
end usando CloudFormation a AWS para integrar um repositório Bitbucket ao AWS Amplify. A abordagem 
do padrão significa que você pode criar um pipeline de front-end do Amplify para implantações repetíveis.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS) na Amazon Web Services (AWS)
• Uma conta ativa do Bitbucket com acesso de administrador
• Acesso a um terminal que usa cURL ou o aplicativo Postman
• Familiaridade com Amplify Ampli
• Familiaridade com a AWS CloudFormation
• Familiaridade com arquivos formatados em YAML

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amplify
• AWS CloudFormation
• Bitbucket

Ferramentas
• AWS Amplify — O Amplify ajuda os desenvolvedores a desenvolver e implantar aplicativos móveis e 

web baseados na nuvem.
• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 

seus recursos da AWS para despender menos tempo gerenciando esses recursos e mais tempo se 
concentrando em seus aplicativos executados na AWS.

• Bitbucket — O Bitbucket é uma solução de gerenciamento de repositórios Git projetada para equipes 
profissionais. Ele oferece um local central para gerenciar repositórios Git, colaborar em seu código-fonte 
e orientá-lo no fluxo de desenvolvimento.
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Código

Obitbucket-amplify.yml arquivo (anexado) contém o CloudFormation modelo da AWS para esse 
padrão.

Epopeias
Configurar o repositório Bitbucket

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Crie um repositório do 
Bitbucket.

1. Faça login na sua conta do 
Bitbucket e crie um novo 
repositório. Para obter mais 
informações sobre isso, 
consulte Criar um repositório 
Git na documentação do 
Bitbucket. 

2. Registre o nome do espaço de 
trabalho.

Observações: Você também 
pode usar um repositório 
existente do Bitbucket.

DevOps engenheiro

Abra as configurações do espaço 
de trabalho.

1. Abra o espaço de trabalho e 
escolha a guia Repositório.

2. Escolha o repositório que você 
deseja Amplify.

3. Escolha o nome da área de 
trabalho que está acima do 
nome do repositório.

4. Na barra lateral, escolha
Configurações.

DevOps engenheiro

Crie um consumidor de OAuth. 1. Na seção Aplicativos 
e recursos, escolha
Consumidores do OAuth e 
escolha Adicionar consumidor.

2. Insira um nome para 
seu consumidor, por 
exemplo,Amplify 
Integration.

3. Insira um URL de retorno 
de chamada. Embora 
esse campo seja uma 
entrada obrigatória, ele 
não é usado para concluir 
a integração, portanto, o 
valor pode serhttp://
localhost:3000

4. Marque a caixa Este é um 
consumidor particular.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Escolha as seguintes 

permissões:
• Projeto —Read
• Repositórios —Admin
• Solicitações de pull —Read
• Webhooks —Read eWrite

6. Deixe as opções padrão para 
todos os outros campos e 
escolha Enviar.

7. Registre a chave e o segredo 
que são gerados.

Obtenha o token de acesso do 
OAuth.

1. Abra uma janela de terminal e 
execute o seguinte comando: 

curl -X POST -u 
"KEY:SECRET" https://
bitbucket.org/site/
oauth2/access_token -d 
grant_type=client_credentials 

Importante: SubstituaKEY
eSECRET pela chave e pelo 
segredo que você gravou 
anteriormente. 

2. Registre o token de acesso 
sem usar as aspas. O token só 
é válido por um tempo limitado 
e o tempo padrão é de duas 
horas. Você deve executar o 
CloudFormation modelo da AWS 
nesse período.

DevOps engenheiro

Crie e implante a CloudFormation pilha da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o download do 
CloudFormation modelo da AWS.

Faça o download 
do CloudFormation 
modelobitbucket-
amplify.yml da AWS (em 
anexo). Esse modelo cria o 
pipeline de CI/CD no Amplify, 
além do projeto e da filial do 
Amplify.

 

Crie e implante a CloudFormation 
pilha da AWS.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS na 
região da AWS na qual você 
deseja implantar e abra o 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
CloudFormation console da 
AWS. 

2. Escolha Criar pilha (com 
novos recursos) e, em 
seguida, escolha Carregar um 
arquivo de modelo. 

3. Carregar o arquivo
bitbucket-amplify.yml

4. Escolha Avançar, insira 
um nome de pilha e, em 
seguida, insira os seguintes 
parâmetros:
• Token de acesso: Cole 

o token de acesso do 
OAuth criado por você 
anteriormente.

• URL do repositório: Adicione 
o URL do repositório do 
projeto Bitbucket. O URL 
normalmente está no 
seguinte formato:https://
bitbucket.org/
<WORKSPACE_NAME>/
<REPO_NAME>

• Nome da filial: Isso deve 
corresponder ao nome de 
uma ramificação em seu 
repositório Bitbucket. Essa 
ramificação não precisa 
existir quando você executa 
a CloudFormation pilha da 
AWS, mas é necessária 
para implantar código no 
ambiente.

• Nome do projeto: Esse é o 
nome a ser associado ao 
projeto Amplify.

5. Escolha Avançar e, em 
seguida, escolha Criar pilha.

Teste o pipeline de CI/CD

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o código na ramificação 
do seu repositório.

1. Clone seu repositório 
Bitbucket executando o 
seguinte comando:git 
clone https://
bitbucket.org/

Desenvolvedor de aplicativos
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
<WORKSPACE_NAME>/
<REPO_NAME>

2. Confira o nome da ramificação 
que foi usado ao executar 
o CloudFormation script 
da AWS. Para criar e 
fazer o check-out de uma 
nova ramificação, execute 
ogit checkout -b 
<BRANCH_NAME> comando. 
Para verificar uma ramificação 
existente, execute ogit 
checkout <BRANCH_NAME>
comando

3. Confirme o código na 
ramificação e envie-o 
para a ramificação remota 
executando osgit push
comandosgit commit e.

4. Em seguida, o Amplify cria e 
implanta o aplicativo.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Comandos 
básicos do Git na documentação 
do Bitbucket. 

Recursos relacionados
Métodos de autenticação (documentação da Atlassian)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Lance um CodeBuild projeto em todas as contas da 
AWS usando Step Functions e uma função proxy 
Lambda

Criado por Richard Milner-Watts (AWS)

Repositório de código:

• CodeBuild Proxy entre contas

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; 
Gerenciamento e governança; 
Operações; Sem servidor
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Resumo

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS Lambda; AWS 
Step Functions; AWS X-Ray; 
AWS CloudFormation

Resumo
Esse padrão demonstra como iniciar de forma assíncrona um CodeBuild projeto da AWS em todas as 
contas da AWS usando o AWS Step Functions e uma função proxy do AWS Lambda. Você pode usar a 
máquina de estado Step Functions de amostra do padrão para testar o sucesso do seu CodeBuild projeto.

CodeBuild O ajuda você a iniciar tarefas operacionais usando a AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) a partir de um ambiente de execução do Amazon Linux 2 totalmente gerenciado. Você pode alterar o 
comportamento do seu CodeBuild projeto em tempo de execução substituindo as variáveis de ambiente. 
Você também pode usar CodePipeline a AWS para iniciar tarefas operacionais, mas não pode substituir 
variáveis de ambiente com CodePipeline. Além disso, você pode usar CodeBuild para gerenciar fluxos 
de trabalho. Para obter mais informações, consulte Ferramentas do Service Catalog no site do AWS 
Workshop e agende trabalhos no Amazon RDS for PostgreSQL usando a AWS CodeBuild e a Amazon 
EventBridge no blog do banco de dados da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas contas ativas da AWS: uma conta de origem para invocar uma função proxy Lambda com Step 
Functions e uma conta de destino para criar um projeto de CodeBuild amostra remoto

Limitações

• Esse padrão não pode ser usado para copiar artefatos entre contas.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a arquitetura que esse padrão é construído.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. A máquina de estado Step Functions invoca a função proxy Lambda (codebuild-proxy-lambda).
2. A função proxy Lambda usa o AWS Security Token Service (AWS STS) para assumir uma função de 

proxy do IAM (codebuild-proxy-role) e usar uma política do IAM (codebuild-proxy-policy) 
na conta de destino.

3. A função Lambda inicia o CodeBuild projeto e retorna o ID do CodeBuild trabalho.
4. O Step Functions indica que a máquina executa e examina a CodeBuild tarefa até receber um status de 

sucesso ou falha.

Pilha de tecnologia

• AWS CloudFormation
• CodeBuild
• IAM

854

https://service-catalog-tools-workshop.com/tools.html
http://aws.amazon.com/blogs/database/schedule-jobs-in-amazon-rds-for-postgresql-using-aws-codebuild-and-amazon-eventbridge/
http://aws.amazon.com/blogs/database/schedule-jobs-in-amazon-rds-for-postgresql-using-aws-codebuild-and-amazon-eventbridge/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-codebuild-project-artifacts.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

• Lambda
• Step Functions
• X-Ray

Ferramentas
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.
• O AWS CloudFormation Designer fornece um editor integrado de JSON e YAML que ajuda você a 

visualizar e editar CloudFormation modelos.
• CodeBuildO AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado que ajuda você a compilar o 

código-fonte, executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação.
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

seus recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.
• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 

provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, então você paga apenas pelo tempo de computação que usa.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da para criar aplicações essenciais aos negócios.

• O AWS X-Ray ajuda você a coletar dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece 
ferramentas que você pode usar para visualizar, filtre e obter informações sobre esses dados para 
identificar problemas e oportunidades de otimização.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório GitHub Cross Account CodeBuild Proxy. Esse 
padrão usa a biblioteca AWS Lambda Powertools for Python para fornecer funcionalidade de registro e 
rastreamento. Para obter mais informações sobre essa biblioteca e seus utilitários, consulte AWS Lambda 
Powertools for Python.

Epopéias
Crie a função proxy Lambda e a função IAM associada na conta de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre os IDs da conta da 
AWS.

Os IDs de conta da AWS são 
necessários para configurar o 
acesso entre contas.

Registre o ID da conta da AWS 
para suas contas de origem 
e de destino. Para obter mais 
informações, consulte Como
encontrar o ID da conta da AWS
na documentação do IAM.

AWS DevOps

Baixe os CloudFormation 
modelos da AWS.

1. Baixe o 
CloudFormation modelo 
dasample_target_codebuild_template.yaml
AWS do GitHub repositório
para esse padrão.

AWS DevOps
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Baixe o 

CloudFormation modelo 
dacodebuild_lambda_proxy_template.yaml
AWS do GitHub repositório
para esse padrão.

Nota: Nos CloudFormation 
modelos da 
AWS,<SourceAccountId>
está o ID da conta da AWS 
para a conta de origem 
e<TargetAccountId> é o ID 
da conta da AWS para a conta 
de destino.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e implante a CloudFormation 
pilha da AWS.

1. Faça login no AWS 
Management Console para 
sua conta de origem, abra o 
CloudFormation console da 
AWS e escolha Stacks.

2. Selecione Create stack (Criar 
pilha) e With new resources 
(standard) (Com novos 
recursos, padrão).

3. Para Template source (Origem 
do template), escolha Upload 
a template file (Fazer upload 
de um arquivo de template).

4. Em Carregar um arquivo 
de modelo, escolha arquivo
e, em seguida, escolha 
ocodebuild_lambda_proxy_template.yaml
arquivo baixado. Escolha Next
(Próximo).

5. Em Nome da pilha, insira 
um nome para a pilha (por 
exemplo,codebuild-
lambda-proxy).

6. Substitua 
ocrossAccountTargetRoleArn
parâmetro pelo 
seu<TargetAccountId>
(por 
exemplo,<arn:aws:iam::123456789012:role/
proxy-lambda-
codebuild-role>).
Observação: você não precisa 
atualizar o valor padrão do
targetCodeBuildProjectparâmetro.

7. Escolha Avançar, aceite as 
opções padrão de criação de 
pilha e escolha Avançar.

8. Marque a caixa de seleção
Eu reconheço que a AWS 
CloudFormation pode criar 
recursos do IAM com nomes 
personalizados e, em seguida, 
escolha Criar pilha.

Nota: Você deve criar a 
CloudFormation pilha da AWS 
para a função proxy Lambda 
antes de criar qualquer recurso 
nas contas de destino. Quando 
você cria uma política de 
confiança em uma conta de 
destino, a função do IAM é 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
traduzida do nome da função 
para um identificador interno. É 
por isso que a função do IAM já 
deve existir.

Confirme a criação da função 
proxy e da máquina de estado.

1. Aguarde até que a 
CloudFormation pilha 
da AWS atinja o status
CREATE_COMPLETE. Isso 
deve levar menos de um 
minuto.

2. Abra o console do AWS 
Lambda, escolha Funções e 
localize alambda-proxy-
ProxyLambda-<GUID>
função.

3. Abra o console do AWS 
Step Functions, escolha
máquinas de estado
e localize a máquina 
desample-crossaccount-
codebuild-state-
machine estado.

AWS DevOps

Crie uma função do IAM na conta de destino e inicie um CodeBuild projeto de 
amostra

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e implante a CloudFormation 
pilha da AWS.

1. Faça login no AWS 
Management Console para 
sua conta de destino, abra o 
CloudFormation console da 
AWS e escolha Stacks.

2. Selecione Create stack e With
new resources (padrão) e With 
new resources (padrão))).

3. Para Template source (Origem 
do template), escolha Upload 
a template file (Fazer upload 
de um arquivo de template).

4. Em Carregar um arquivo 
de modelo, escolha 
Escolher arquivo e escolha 
osample_target_codebuild_template.yaml
arquivo. Escolha Next
(Próximo).

5. Em Nome da pilha, insira 
um nome para a pilha 
(por exemplo:sample-
codebuild-stack).

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Substitua 

ocrossAccountSourceRoleArn
parâmetro pelo 
seu<SourceAccountId>
(por 
exemplo,<arn:aws:iam::123456789012:role/
codebuild-proxy-
lambda-role>).

7. Escolha Avançar, aceite as 
opções padrão de criação de 
pilha e escolha Avançar.

8. Marque a caixa de seleção
Eu reconheço que a AWS 
CloudFormation pode criar 
recursos do IAM com nomes 
personalizados e, em seguida, 
escolha Criar pilha.

Verifique a criação do CodeBuild 
projeto de amostra.

1. Aguarde até que a 
CloudFormation pilha 
da AWS atinja o status
CREATE_COMPLETE. Isso 
deve levar menos de um 
minuto.

2. Abra o  CodeBuild console da 
AWS e encontre osample-
codebuild-project
projeto.

AWS DevOps

Teste a função de proxy do Lambda entre contas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Lance a máquina de estado. 1. Faça login no AWS 
Management Console para 
sua conta de origem, abra 
o console do AWS Step 
Functions e escolha State 
machines.

2. Escolha a máquina 
desample-crossaccount-
codebuild-state-
machine estado e, em 
seguida, escolha Iniciar 
execução.

3. No editor de entrada, insira 
os seguintes pares de chave-
valor:{ "SampleValue1": 
"Value1", 
"SampleValue2": 
"Value2" }. Nota: Os 
pares de valores-chave são 

AWS DevOps
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
passados como variáveis de 
ambiente da função na conta 
de origem para o CodeBuild 
projeto na conta de destino.

4. Selecione Start execution 
(Iniciar execução).

5. Na guia Detalhes da página de 
estado da máquina, verifique 
se o Status da Execução está 
definido como Sucesso. Isso 
confirma que sua máquina 
estadual está em execução.
Nota: Pode levar cerca de 30 
segundos para que a máquina 
de estado alcance o status de
sucesso.

6. Para ver a saída e a entrada 
de uma etapa na máquina de 
estado, expanda essa etapa 
na seção Histórico de eventos 
de execução. Por exemplo, 
expanda a etapa Lambda - 
CodeBuild Proxy — Start. A 
saída inclui detalhes sobre 
as variáveis de ambiente 
substituídas, a carga útil 
original e o ID do CodeBuild 
trabalho.

Valide as variáveis de ambiente. 1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS para 
sua conta de destino.

2. Abra o  CodeBuild console 
da AWS, expanda Construir e 
escolha Construir projetos.

3. Escolha osample-
codebuild-project projeto 
e escolha Exibir detalhes.

4. Na guia Histórico de 
compilação, escolha a 
compilação mais recente 
do projeto e escolha Exibir 
registros.

5. Na saída do log, verifique 
se as variáveis de ambiente 
impressas em STDOUT 
correspondem às variáveis 
de ambiente da máquina de 
estado de amostra do Step 
Functions.

AWS DevOps
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Monitore os repositórios do Amazon 

ECR em busca de permissões curinga

Monitore os repositórios do Amazon ECR em 
busca de permissões curinga usando o AWS 
CloudFormation e o AWS Config

Criado por Vikrant Telkar (AWS), Sajid Momin (AWS) e Wassim Benhallam (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS Config; 
Amazon ECR; Amazon SNS; 
AWS Lambda

Resumo
Na Amazon Web Services (AWS), o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), é um serviço de 
registro de imagens de contêiner que oferece suporte a repositórios privados com permissões baseadas 
em recursos usando o AWS Identity and Access Management (IAM).

O IAM oferece suporte ao curinga “*” nos atributos de recurso e ação, o que facilita a escolha automática 
de vários itens correspondentes. Em seu ambiente de teste, você pode permitir que todos os usuários 
autenticados da AWS acessem um repositório do Amazon ECR usando a permissãoecr:* curinga em um 
elemento principal de sua declaração de política de repositório. A permissãoecr:* curinga pode ser útil ao 
desenvolver e testar em contas de desenvolvimento que não podem acessar seus dados de produção.

No entanto, você deve se certificar de que a permissãoecr:* curinga não seja usada em seus ambientes 
de produção, pois ela pode causar sérias vulnerabilidades de segurança. A abordagem desse padrão 
ajuda você a identificar repositórios do Amazon ECR que contêm a permissãoecr:* curinga nas 
declarações de política do repositório.   O padrão fornece etapas e um CloudFormation modelo da AWS 
para criar uma regra personalizada no AWS Config. Em seguida, uma função do AWS Lambda monitora 
suas declarações de política de repositório do Amazon ECR em buscaecr:* de permissões curinga. 
Se encontrar declarações de política de repositório não compatíveis, o Lambda notifica o AWS Config 
para enviar um evento à Amazon EventBridge e EventBridge , em seguida, iniciará um tópico do Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS). O tópico do SNS notifica você por e-mail sobre as declarações 
de política de repositório não compatíveis.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada. Para obter mais informações sobre 

isso, consulte Instalar, atualizar e desinstalar a AWS CLI na documentação da AWS CLI.
• Um repositório existente do Amazon ECR com uma declaração de política anexada, instalado e 

configurado em seu ambiente de teste. Para obter mais informações sobre isso, consulte Criação de um 
repositório privado e Configuração de uma declaração de política de repositório na documentação do 
Amazon ECR.

• AWS Config, configurado na sua região preferida da AWS. Para obter mais informações sobre isso, 
consulte Introdução ao AWS Config na documentação do AWS Config.

• Oaws-config-cloudformation.template arquivo (anexado), baixado na sua máquina local.
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Arquitetura

 

Limitações

• A solução desse padrão é regional e seus recursos devem ser criados na mesma região da 

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como o AWS Config avalia as declarações de política do repositório Amazon 
ECR. 

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O AWS Config inicia uma regra personalizada. 
2. A regra personalizada invoca uma função Lambda para avaliar a conformidade das declarações de 

política do repositório Amazon ECR. Em seguida, a função Lambda identifica declarações de política de 
repositório não compatíveis.

3. A função Lambda envia o status de não conformidade para o AWS Config.
4. O AWS Config envia um evento para EventBridge.
5. EventBridge publica as notificações de não conformidade em um tópico do SNS.
6. O Amazon SNS envia um alerta por e-mail para você ou para um usuário autorizado.

Automação e escala

A solução desse padrão pode monitorar qualquer número de declarações de política de repositório do 
Amazon ECR, mas todos os recursos que você deseja avaliar devem ser criados na mesma região.

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 

AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• AWS Config — O AWS Config oferece uma exibição detalhada da configuração dos recursos da 
AWS na sua conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como 
eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as 
configurações foram alterados ao longo do tempo.

• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de 
imagens de contêiner gerenciado pela AWS que é seguro, escalável e confiável. O Amazon ECR 
oferece suporte a repositórios privados com permissões baseadas em recursos usando o IAM.                
                   

• Amazon EventBridge — EventBridge O Amazon é um serviço de barramento de eventos com tecnologia 
sem servidor que você pode usar para facilitar a conexão de aplicações a dados de diversas origens. 
EventBridge fornece um fluxo de dados em tempo real de suas aplicações, de aplicações de software 
como serviço (SaaS) e de serviços da AWS para destinos como funções do AWS Lambda, endpoints de 
invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras contas.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução 
de código sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 
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Epopeias

Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não 
estiver em execução.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web e gerencia 
a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços 
de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se 
inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens. 

Código

O código desse padrão está disponível noaws-config-cloudformation.template arquivo 
(anexado).

Epopeias
Crie a CloudFormation pilha da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a CloudFormation pilha da 
AWS.

Crie uma CloudFormation pilha 
da AWS executando o seguinte 
comando na AWS CLI:

$ aws cloudformation 
 create-stack --stack-
name=AWSConfigECR \ 
    --template-body 
  file://aws-config-
cloudformation.template \ 
    --parameters 
 ParameterKey=<email>,ParameterValue=<myemail@example.com> 
 \ 
    --capabilities 
 CAPABILITY_NAMED_IAM

AWS DevOps

Teste a regra personalizada do AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a regra personalizada do 
AWS Config.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o console do AWS Config 
e, em seguida, selecione
Recursos.

2. Na página Inventário de 
recursos, você pode filtrar 
por categoria de recurso, 
tipo de recurso e status de 
conformidade.

3. Um repositório Amazon ECR 
que contémecr:* isNON-
COMPLIANT? e um repositório 
Amazon ECR que não 
contémecr:* éCOMPLIANT.

AWS DevOps
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Anexos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. O endereço de e-mail inscrito 

no tópico do SNS recebe 
notificações se um repositório 
do Amazon ECR contiver 
declarações de política não 
compatíveis.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Execute ações personalizadas a partir de 
CodeCommit eventos da AWS

Criado por Abdullahi Olaoye (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; Gestão e 
governança

Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; Amazon SNS

Resumo
Ao usar um CodeCommit repositório da AWS para armazenar código, talvez você queira monitorar o 
repositório e iniciar um fluxo de trabalho de ações quando eventos específicos ocorrerem. Por exemplo, 
talvez você queira enviar uma notificação por e-mail quando um usuário comenta uma linha de código 
em um commit ou iniciar uma função do AWS Lambda para realizar escaneamentos de segurança no 
conteúdo do repositório após uma confirmação. Esse padrão descreve as etapas para configurar um 
CodeCommit repositório para ações personalizadas. O padrão usa as regras de CodeCommit notificação 
da AWS para capturar os eventos de interesse e, em seguida, envia esses eventos para um destino 
configurado.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Familiaridade com os comandos do Git.
• AWS CodeCommit, configuração. Para obter instruções, consulte Configuração para a AWS 

CodeCommit.
• (Recomendado) Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada. Para 

obter instruções, consulte Introdução à AWS CLI.

Arquitetura
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Ferramentas

Ferramentas
Serviços da AWS

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de origem totalmente gerenciado que hospeda repositórios 
seguros baseados em Git. Isso facilita a colaboração das equipes no código em um ecossistema seguro 
e altamente escalável. CodeCommit elimina a necessidade de operar seu próprio sistema de controle de 
origem ou a preocupação com a escalabilidade de sua infraestrutura

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que permite que aplicações, 
usuários finais e dispositivos enviem e recebam notificações da nuvem. O Amazon SNS fornece tópicos 
(canais de comunicação) para many-to-many mensagens de alta taxa de transferência e baseadas em 
push. Usando tópicos do Amazon SNS, os editores podem distribuir mensagens para um grande número 
de assinantes para processamento parallel, incluindo filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon 
SQS), funções do AWS Lambda e webhooks HTTP/S. Você também pode usar o Amazon SNS para 
enviar notificações para usuários finais usando push, SMS e e-mail.

Epopéias
Configurar um CodeCommit repositório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeCommit repositório. Use o CodeCommit console 
ou o AWS CLI para criar um 
CodeCommit repositório. Para 
obter instruções, consulte Criar 
um CodeCommit repositório.

DevOps engenheiro

Envie conteúdo para o 
CodeCommit repositório.

Depois de criar um repositório, 
adicione conteúdo a ele usando 
comandos do Git. Você pode 
migrar o conteúdo de um 
repositório Git existente ou 
conteúdo local não versionado 
do seu computador. Para obter 
instruções, consulte Adicionar 
arquivos ao seu repositório ou
Migrar para a AWS CodeCommit.

DevOps engenheiro

Configurar o Amazon SNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Este tópico do SNS recebe 
os eventos de CodeCommit. 
Para obter instruções, consulte
Criação de um tópico do Amazon 
SNS.

Arquiteto de nuvem, DevOps 
engenheiro

Crie um recurso para uma ação 
personalizada.

Para que a ação personalizada 
seja executada, você deve 

Arquiteto de nuvem, DevOps 
engenheiro
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
criar o recurso correspondente. 
Por exemplo, se sua ação 
personalizada for executar 
o código Lambda e enviar 
mensagens para uma fila SQS, 
você deverá criar a função 
Lambda e a fila SQS. Ações 
como notificações por e-mail e 
SMS não exigem recursos. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação da AWS sobre 
o tipo de recurso que você está 
criando.

Assinatura do recurso de ação 
personalizado no tópico do SNS.

Dependendo da ação 
personalizada, você cria uma 
assinatura para o protocolo 
apropriado. Por exemplo, você 
inscreve um endereço de e-mail 
para notificação por e-mail, uma 
função Lambda para executar 
código personalizado ou uma fila 
SQS para enviar eventos para o 
Amazon SQS. Para protocolos 
de assinatura, como e-mail e 
SMS, você precisa confirmar 
a assinatura a partir do link 
enviado para o e-mail ou número 
de telefone, respectivamente. 
Para obter instruções, consulte
Assinatura de um tópico do 
Amazon SNS.

Arquiteto de nuvem, DevOps 
engenheiro

Configurar regras de notificação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a regra de notificação para o 
CodeCommit repositório.

Ao criar a regra de notificação, 
você seleciona os eventos do Git 
que devem iniciar a notificação, 
seleciona o tópico do SNS como 
o tipo de destino e, em seguida, 
seleciona o tópico do SNS que 
você criou anteriormente. Você 
também pode configurar vários 
destinos para o repositório. Para 
obter instruções, consulte Criar 
uma regra de notificação.

DevOps engenheiro

Teste ações personalizadas. Execute um dos eventos que 
foram configurados para iniciar 
a notificação. Por exemplo, 
crie uma pull request se você 
selecionou esse evento como 

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
acionador. Você deve ver sua 
ação personalizada sendo 
executada. Por exemplo, se você 
inscreveu um endereço de e-
mail no tópico do SNS, deverá 
receber uma notificação por e-
mail.

Recursos relacionados
• CodeCommit Documentação da AWS
• Documentação do Amazon SNS
• Documentação do Git

Publique CloudWatch métricas da Amazon em um 
arquivo CSV

Criado por Abdullahi Olaoye (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch

Resumo
Esse padrão usa um script Python para recuperar CloudWatch métricas da Amazon e converter as 
informações de métricas em um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) para melhorar a 
legibilidade. O script usa o serviço da AWS cujas métricas devem ser recuperadas como argumento 
obrigatório. Você pode especificar a região da AWS e o perfil de credencial da AWS como argumentos 
opcionais. Se você não especificar esses argumentos, o script usará a região e o perfil padrão 
configurados para a estação de trabalho em que o script é executado. Depois que o script é executado, ele 
gera e armazena um arquivo CSV no mesmo diretório.

Consulte a seção Anexos para ver o script e os arquivos associados fornecidos com esse padrão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Python 3.x
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)

Limitações

O script atualmente é compatível com os seguintes serviços da AWS:

• AWS Lambda
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
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Ferramentas

• Por padrão, o script não coleta métricas de volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). 
Para coletar métricas do Amazon EBS, você deve modificar ometrics.yaml arquivo anexado.

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• No entanto, o script não é compatível com o Amazon Aurora.

• Application Load Balancer
• Network Load Balancer
• Amazon API Gateway

Ferramentas
• CloudWatchA Amazon é um serviço de monitoramento criado para DevOps engenheiros, 

desenvolvedores, engenheiros de confiabilidade de sites (SREs) e gerentes de TI. CloudWatch fornece 
dados e insights práticos para ajudá-lo a monitorar seus aplicativos, responder às mudanças de 
desempenho em todo o sistema, otimizar a utilização de recursos e obter uma visão unificada da 
integridade operacional. CloudWatch coleta dados operacionais e de monitoramento na forma de 
registros, métricas e eventos e fornece uma visão unificada dos recursos, aplicativos e serviços da AWS 
executados na AWS e em servidores locais.

Epopéias
Instale e configure os pré-requisitos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale os pré-requisitos. Execute o seguinte comando :

$ pip3 install -r 
 requirements.txt

Desenvolvedor

Configure a AWS CLI. Execute o seguinte comando : 

$ aws configure

Desenvolvedor

Configurar o script Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra o script. Para alterar a configuração 
padrão do script, 
abrametrics.yaml.

Desenvolvedor

Defina o período para o script. Esse é o período de tempo para 
buscar. O período padrão é 5 
minutos (300 segundos). Você 
pode alterar o período, mas 
observe as seguintes limitações: 

• Se o valor de horas 
especificado estiver entre 3 
horas e 15 dias atrás, use um 

Desenvolvedor
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
múltiplo de 60 segundos (1 
minuto) para o período. 

• Se o valor de horas 
especificado estiver entre 15 
horas e 63 dias atrás, use um 
múltiplo de 300 segundos (5 
minutos) para o período. 

• Se o valor de horas 
especificado for maior que 63 
dias atrás, use um múltiplo de 
3.600 segundos (1 hora) para 
o período.

Caso contrário, a operação da 
API não retornará nenhum ponto 
de dados.

Defina as horas para o roteiro. Esse valor especifica quantas 
horas de métricas você deseja 
buscar. O valor padrão é 1 hora. 
Para recuperar vários dias de 
métricas, forneça o valor em 
horas. Por exemplo, por 2 dias, 
especifique 48.

Desenvolvedor

Altere os valores estatísticos do 
script.

(Opcional) O valor da estatística 
global éAverage, que é 
usado ao buscar métricas que 
não têm um valor estatístico 
específico atribuído. O 
script suporta os valores 
estatísticosMaximumSampleCount,Sum
e.

Desenvolvedor

Execute o script Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script. Use o seguinte comando : 

$ python3 cwreport.py 
 <service> 

Para ver uma lista de valores 
de serviço e osprofile 
parâmetros opcionaisregion  e, 
execute o seguinte comando:

 $ python3 cwreport.py -h

Para obter mais informações 
sobre os parâmetros opcionais, 

Desenvolvedor

869



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consulte a seção Informações 
adicionais.

Recursos relacionados
• Configuração da AWS CLI
• Usando CloudWatch métricas da Amazon
• CloudWatch Documentação da Amazon
• CloudWatch Métricas do EC2
• Métricas do AWS Lambda
• Métricas do Amazon RDS
• Métricas Application Load Balancer Balancers
• Métricas do Network Load Balancer Balancers
• Métricas do Amazon API Gateway

Informações adicionais
Uso do script

$ python3 cwreport.py -h

Exemplo de sintaxe

python3 cwreport.py <service> <--region=Optional Region> <--profile=Optional credential 
 profile>

Parâmetros

• serviço (obrigatório) ‒ O serviço no qual você deseja executar o script. O script atualmente oferece 
suporte a AWS Lambda, Amazon EC2, Amazon RDS, Application Load Balancer Network Load Balancer 
e API Gateway.

• região (opcional) ‒ A região da AWS da qual buscar métricas. A região padrão éap-southeast-1.
• perfil (opcional) ‒ O perfil nomeado da CLI da AWS a ser usado. Se esse parâmetro não for 

especificado, o perfil de credencial configurado padrão será usado.

Exemplos

• Para usar a região padrãoap-southeast-1 e as credenciais configuradas padrão para buscar métricas 
do Amazon EC2:$ python3 cwreport.py ec2

• Para especificar uma região e buscar métricas do API Gateway:$ python3 cwreport.py 
apigateway --region us-east-1

• Para especificar um perfil da AWS e buscar métricas do Amazon EC2:$ python3 cwreport.py ec2 
--profile testprofile

• Para especificar a região e o perfil para buscar métricas do Amazon EC2:$ python3 cwreport.py 
ec2 --region us-east-1 --profile testprofile
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Anexos

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Execute testes unitários para trabalhos de ETL em 
Python no AWS Glue usando a estrutura pytest

Criado por Praveen Kumar Jeyarajan (AWS) e Vaidy Sankaran (AWS)

Repositório de código:

• ws-glue-jobs-unit-testando

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps; Big data; 
Desenvolvimento e teste de 
software

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit; 
AWS CodePipeline; AWS Glue

Resumo
Você pode executar testes unitários para tarefas de extração, transformação e carregamento (ETL) 
do Python para o AWS Glue em um ambiente de desenvolvimento local, mas replicar esses testes em 
um DevOps pipeline pode ser difícil e demorado. O teste unitário pode ser especialmente desafiador 
quando você está modernizando o processo de ETL de mainframe em pilhas de tecnologia da AWS. 
Esse padrão mostra como simplificar os testes unitários, mantendo a funcionalidade existente intacta, 
evitando interrupções nas principais funcionalidades do aplicativo ao lançar novos recursos e mantendo 
um software de alta qualidade. Você pode usar as etapas e os exemplos de código desse padrão para 
executar testes unitários para trabalhos de ETL em Python no AWS Glue usando a estrutura pytest na 
AWS CodePipeline. Você também pode usar esse padrão para testar e implantar várias tarefas do AWS 
Glue.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um URI de imagem do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para sua biblioteca do AWS 

Glue, baixado da Galeria Pública do Amazon ECR
• Terminal Bash (em qualquer sistema operacional) com um perfil para a conta da AWS de destino e a 

região da AWS
• Python 3.9 ou posterior
• Pytest

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
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Ferramentas

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• AWS Glue
• Pytest
• Python
• Biblioteca Python ETL para AWS Glue

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir descreve como incorporar testes unitários para processos de ETL do AWS Glue 
baseados em Python em um DevOps pipeline típico da AWS em escala corporativa.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. No estágio de origem, CodePipeline usa um CodeCommit repositório para código-fonte, incluindo um 
exemplo de trabalho de ETL em Python (sample.py), um arquivo de teste unitário (test_sample.py) 
e um CloudFormation modelo da AWS. Em seguida, CodePipeline transfere o código mais recente da 
ramificação principal para o CodeBuild projeto para processamento posterior.

2. No estágio de construção e publicação, o código mais recente do estágio de origem anterior é testado 
unicamente com a ajuda de uma imagem pública do Amazon ECR do AWS Glue. Em seguida, o 
relatório do teste é publicado nos grupos de CodeBuild relatórios. A imagem do contêiner no repositório 
público do Amazon ECR para bibliotecas do AWS Glue inclui todos os binários necessários para 
executar e executar tarefas de ETL PySparkbaseadas em testes unitários no AWS Glue localmente. O 
repositório público de contêineres tem três tags de imagem, uma para cada versão suportada pelo AWS 
Glue. Para fins de demonstração, esse padrão usa a tag deglue_libs_3.0.0_image_01 imagem. 
Para usar essa imagem de contêiner como uma imagem de tempo de execução no CodeBuild, copie 
o URI da imagem que corresponde à tag de imagem que você pretende usar e, em seguida, atualize 
opipeline.yml arquivo no GitHub repositório doTestBuild recurso.

3. Na fase de implantação, o CodeBuild projeto é lançado e publica o código em um bucket do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) se todos os testes passarem.

4. O usuário implanta a tarefa do AWS Glue usando o CloudFormation modelo nadeploy pasta.

Ferramentas
Ferramentas da AWS

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de registro de imagem de 
contêiner que é seguro, escalável e confiável.

• CodeBuildA AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado que ajuda a compilar código-fonte, 
executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitO AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar de 
forma privada os repositórios do Git, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de 
uma versão de software e automatizar as etapas necessárias para lançar alterações de software 
continuamente.

• O AWS Glue é um serviço de ETL totalmente gerenciado. Ele ajuda você a categorizar, limpar, 
enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos de dados e fluxos de dados.

Outras ferramentas
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Práticas recomendadas

• O Pytest é uma estrutura para escrever pequenos testes unitários que são dimensionados para suportar 
testes funcionais complexos para aplicativos e bibliotecas.

• Python é uma linguagem de programação de uso geral interpretada de alto nível.
• A biblioteca Python ETL para AWS Glue é um repositório para bibliotecas Python que são usadas no 

desenvolvimento local de trabalhos em PySpark lote para o AWS Glue.

Código

O código desse padrão está disponível no repositório GitHub aws-glue-jobs-unit-testing. O repositório inclui 
os seguintes recursos:

• Um exemplo de trabalho do AWS Glue baseado em Python nasrc pasta
• Casos de teste unitário associados (criados usando a estrutura pytest) natests pasta
• Um CloudFormation modelo (escrito em YAML) nadeploy pasta

Práticas recomendadas
Segurança de CodePipeline recursos

É uma prática recomendada usar criptografia e autenticação para os repositórios de origem que 
se conectam aos seus pipelines no CodePipeline. Para obter mais informações, consulte Práticas 
recomendadas de segurança na CodePipeline documentação.

Monitoramento e registro de CodePipeline recursos

É uma prática recomendada usar os recursos de registro da AWS para determinar quais ações os usuários 
realizam em sua conta e quais recursos eles usam. Os arquivos de log mostram o seguinte:

• Hora e data das ações
• Endereço IP de origem das ações
• Quais ações falharam devido a permissões inadequadas

Os recursos de registro estão disponíveis na AWS CloudTrail e na Amazon CloudWatch Events. Use 
CloudTrail para registrar chamadas de API da AWS e eventos relacionados realizados por sua conta da 
AWS ou em nome dela. Para obter mais informações, consulte Registrando chamadas de CodePipeline 
API com a AWS CloudTrail na CodePipeline documentação.

Você pode usar o CloudWatch Events para monitorar seus recursos e aplicativos da nuvem da AWS 
em execução na AWS. Você também pode criar alertas em CloudWatch Eventos. Para obter mais 
informações, consulte  CodePipeline Eventos de monitoramento na CodePipeline documentação.

Epopeias
Implante o código-fonte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o arquivo de código para 
implantação.

1. Faça o downloadcode.zip
do repositório GitHub aws-
glue-jobs-unit-testing ou crie 
você mesmo o arquivo .zip 
usando uma ferramenta 
de linha de comando. Por 
exemplo, você pode criar o 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
arquivo .zip no Linux ou Mac 
executando os seguintes 
comandos no terminal:

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-glue-jobs-unit-
testing.git
cd aws-glue-jobs-unit-
testing
git checkout master
zip -r code.zip src/ 
 tests/ deploy/

2. Faça login no AWS 
Management Console e 
escolha a região da AWS de 
sua preferência.

3. Crie um bucket do S3 e, em 
seguida, carregue o pacote 
e ocode.zip arquivo .zip 
(baixados anteriormente) no 
bucket do S3 que você criou.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a CloudFormation pilha. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
CloudFormation console.

2. Escolha Criar pilha e, em 
seguida, escolha Com 
recursos existentes (importar 
recursos).

3. Na seção Especificar 
modelo da página Criar 
pilha, escolha Carregar um 
arquivo de modelo e, em 
seguida, escolha o modelo
pipeline.yml (baixado do 
GitHub repositório). Em 
seguida, escolha Next
(Próximo).

4. Em Nome da pilha glue-unit-
testing-pipeline, insira ou 
escolha um nome de pilha de 
sua escolha.

5. Para ApplicationStackName, 
use o nome glue-codepipeline-
apppré-preenchido. Esse é o 
nome da CloudFormation pilha 
criada pelo pipeline.

6. Para BranchName, use o 
nome mestre pré-preenchido. 
Esse é o nome da ramificação 
criada no CodeCommit 
repositório para verificar o 
código do arquivo .zip do 
bucket do S3.

7. Para BucketName, use o 
nome pré-preenchido do 
bucket aws-glue-artifacts-us-
east-1. Esse é o nome do 
bucket do S3 que contém o 
arquivo .zip e é usado pelo 
pipeline para armazenar 
artefatos de código.

8. Para CodeZipFile, use o valor
code.zip pré-preenchido. 
Esse é o nome da chave 
do objeto S3 do código de 
amostra. O objeto deve ser um 
arquivo .zip.

9. Para RepositoryName, 
use o nome aws-glue-unit-
testingpré-preenchido. Esse 
é o nome do CodeCommit 
repositório criado pela pilha.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
10.Para TestReportGroupName, 

use o nome glue-unittest-
reportpré-preenchido. Esse é 
o nome do grupo de relatórios 
de CodeBuild teste criado para 
armazenar os relatórios de 
teste unitário.

11.Escolha Avançar e, em 
seguida, escolha Avançar
novamente na página
Configurar opções de pilha.

12.Na página Revisão, em
Capacidades, escolha a opção
I acknowledge that might 
create IAM resources with 
custom names (Estou ciente 
de que o CloudFormation 
poderá criar recursos do IAM 
com nomes personalizados).

13.Selecione Submit (Enviar). 
Depois que a criação da pilha 
estiver concluída, você poderá 
ver os recursos criados na 
guia Recursos. A criação da 
pilha leva aproximadamente 5 
a 7 minutos.

A pilha cria automaticamente 
um CodeCommit repositório 
com o código inicial que foi 
registrado no arquivo .zip e 
carregado no bucket do S3. 
Além disso, a pilha cria uma 
CodePipeline visualização 
usando o CodeCommit 
repositório como fonte. Nas 
etapas acima, o CodeCommit 
repositório é aws-glue-unit-teste 
o pipeline é aws-glue-unit-test-
pipeline.
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe os recursos em seu 
ambiente.

Para evitar custos adicionais 
de infraestrutura, certifique-
se de excluir a pilha depois 
de experimentar os exemplos 
fornecidos nesse padrão.

1. Abra o CloudFormation 
console e selecione a pilha 
que você criou.

2. Escolha Delete (Excluir). 
Isso exclui todos os recursos 
criados por sua pilha, incluindo 
CodeCommit repositórios, 
funções ou políticas do 
AWS Identity and Access 
Management (IAM) e 
CodeBuild projetos.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Execute os testes unitários

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute os testes de unidade no 
pipeline.

1. Para testar o pipeline 
implantado, faça login no AWS 
Management Console e abra o
CodePipeline console.

2. Selecione o pipeline criado 
pela CloudFormation pilha e, 
em seguida, escolha Liberar 
alteração. O pipeline começa 
a ser executado (usando 
o código mais recente no 
CodeCommit repositório).

3. Depois que a fase
Test_and_Build for concluída, 
escolha a guia Detalhes e, em 
seguida, examine os registros.

4. Escolha a guia Relatórios
e, em seguida, escolha o
relatório de teste em Histórico
de relatórios para ver os 
resultados do teste unitário.

5. Depois que o estágio de 
implantação estiver concluído, 
execute e monitore a tarefa 
implantada do AWS Glue 
no console do AWS Glue. 
Para obter mais informações, 
consulte Monitoring AWS Glue
na documentação do AWS 
Glue.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Solução de problemas
Problema Solução

Um pipeline com um Amazon S3, Amazon 
ECR ou CodeCommit fonte não é mais iniciado 
automaticamente

Se você alterar qualquer configuração de uma 
ação que usa regras de eventos na Amazon 
EventBridge ou CloudWatch Eventos para 
detecção de alterações, o AWS Management 
Console pode não detectar uma alteração em que 
os identificadores de origem sejam semelhantes 
e tenham caracteres iniciais idênticos. Como a 
nova regra de eventos não é criada pelo console, o 
pipeline não é mais iniciado automaticamente.

Por exemplo, alterar o nome de uma 
CodeCommit ramificação deMyTestBranch-1
paraMyTestBranch-2 é uma pequena alteração. 
Como a alteração está no final do nome da 
ramificação, a regra de evento para a ação de 
origem pode não ser atualizada ou criar uma regra 
para as novas configurações de origem.

Isso se aplica às seguintes ações de origem que 
usam eventos em CloudWatch Eventos para 
detecção de alterações:

• O nome do bucket do S3 e os parâmetros da 
chave do objeto do S3 ou identificadores do 
console quando a ação de origem está no 
Amazon S3

• O nome do repositório e os parâmetros da tag de 
imagem ou identificadores do console quando a 
ação de origem está no Amazon ECR

• O nome do repositório e os parâmetros do nome 
da ramificação ou identificadores do console 
quando a ação de origem está em CodeCommit

Para resolver o problema, siga um destes 
procedimentos:

• Altere as configurações no Amazon S3, 
Amazon ECR ou CodeCommit, para que sejam 
feitas alterações na parte inicial do valor do 
parâmetro. Por exemplo, altere o nome da sua 
filial derelease-branch para2nd-release-
branch. Evite uma mudança no final do nome, 
comorelease-branch-2.

• Altere as configurações no Amazon S3, no 
Amazon ECR ou em CodeCommit cada 
pipeline. Por exemplo, altere o nome da sua filial 
demyRepo/myBranch paramyDeployRepo/
myDeployBranch. Evite uma mudança no final 
do nome, comomyRepo/myBranch2.

• Em vez de usar o AWS Management Console, 
use a AWS Command Line Interface (AWS 
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Recursos relacionados

Problema Solução
CLI) ou CloudFormation a AWS para criar e 
atualizar suas regras de eventos de detecção 
de alterações. Para obter instruções sobre 
como criar regras de eventos para uma ação de 
origem do Amazon S3, consulte  CloudWatch 
Eventos e ações de origem do Amazon S3. 
Para obter instruções sobre como criar regras 
de eventos para uma ação do Amazon ECR, 
consulte Ações e CloudWatch eventos de 
origem do Amazon ECR. Para obter instruções 
sobre como criar regras de eventos para uma 
CodeCommit ação, consulte açõesCodeCommit 
de origem e CloudWatch Eventos. Depois de 
editar sua configuração de ação no console, 
aceite os recursos atualizados de detecção de 
alterações criados pelo console.

Recursos relacionados
• AWS Glue
• Desenvolvendo e testando trabalhos do AWS Glue localmente
• AWS CloudFormation para AWS Glue

Configurar um repositório de gráficos Helm v3 no 
Amazon S3

Criado por Abhishek Sharma (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços; 
Modernização

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon S3

Resumo
Esse padrão ajuda a gerenciar gráficos do Helm v3 de forma eficiente integrando o repositório Helm v3 ao 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na nuvem da Amazon Web Services (AWS). Para usar esse 
padrão, você deve estar familiarizado com o Kubernetes e com o Helm, que é um gerenciador de pacotes 
do Kubernetes. Usar repositórios Helm para armazenar gráficos e versões de gráficos de controle pode 
melhorar o tempo médio de restauração (MTTR) durante interrupções. 

Esse padrão usa a AWS CodeCommit para a criação do repositório Helm e usa um bucket do S3 como um 
repositório de gráficos do Helm, para que os gráficos possam ser gerenciados e acessados centralmente 
pelos desenvolvedores em toda a organização.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Python versão 2.7.12 ou posterior
• pip
• Uma nuvem privada virtual (VPC) com sub-redes e uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) 
• Git instalado na instância do EC2
• Acesso do AWS Identity and Access Management (IAM) para criar o bucket do S3
• Acesso IAM (programático ou de função) ao Amazon S3 a partir da máquina cliente
• CodeCommit Repositório da AWS
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)

Versões do produto

• Helm versão 3
• Python versão 2.7.12 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon S3
• AWS CodeCommit
• Leme
• Kubectl
• Python e Pip
• Git
• plugin helm-s3

Arquitetura alvo

Automação e escala

• Você pode incorporar o Helm à sua ferramenta de automação existente de integração/entrega contínua 
(CI/CD) para automatizar o empacotamento e o controle de versão dos gráficos do Helm (fora do escopo 
desse padrão).

• GitVersion ou os números de compilação do Jenkins podem ser usados para automatizar o controle de 
versão dos gráficos.

Ferramentas
• Helm — Helm é um gerenciador de pacotes para Kubernetes que ajuda a instalar e gerenciar aplicações 

no cluster do Kubernetes.
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Epopeias

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Você 
pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, 
de qualquer lugar na web.

• Plugin helm-s3 — O plug-in helm-s3 oferece suporte à interação com o Amazon S3. Ele pode ser usado 
com o Helm v2 ou o Helm v3.

Epopeias
Instale e valide o Helm v3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o cliente Helm v3. Para baixar e instalar 
o cliente Helm em seu 
sistema local, execute o 
seguinte comando:sudo 
curl https://
raw.githubusercontent.com/
helm/helm/main/scripts/
get-helm-3 | bash

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Valide a instalação do Helm. Para validar o cliente Helm, 
execute o comando a 
seguir:helm version --
short

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Inicializar um bucket do S3 como um repositório Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Crie um bucket do S3 exclusivo. 
No bucket, crie uma pasta 
chamadastable/myapp. 
O exemplo desse padrão é 
usados3://my-helm-charts/
stable/myapp como repositório 
de gráficos de destino.

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Instale o plug-in helm-s3 para o 
Amazon S3.

Para instalar o plugin helm-s3 
na máquina cliente, execute 
o comando a seguir:helm 
plugin install https://
github.com/hypnoglow/
helm-s3.git

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Inicialize o repositório Amazon 
S3 Helm.

Para inicializar a pasta de destino 
como repositório do Helm, 
use o comando a seguir:helm 
s3 init s3://my-helm-
charts/stable/myapp 

O comando cria umindex.yaml
arquivo no destino para rastrear 

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
todas as informações do gráfico 
armazenadas nesse local.

Verifique o repositório Helm 
recém-criado.

Para verificar se oindex.yaml
arquivo foi criado, execute o 
seguinte comando:aws s3 
ls s3://my-helm-charts/
stable/myapp/

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Adicione o repositório Amazon 
S3 ao Helm na máquina cliente.

Para adicionar o alias do 
repositório de destino à máquina 
cliente Helm, use o seguinte 
comando:helm repo add 
stable-myapp s3://my-
helm-charts/stable/
myapp/

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Package e publique gráficos no repositório Amazon S3 Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone seus gráficos do Helm. Se nenhum gráfico local do 
Helm estiver presente em 
seu CodeCommit repositório, 
clone-os do seu GitHub 
repositório executando o 
seguinte comando:git clone 
<url_of_your_helm_source_code>.git

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Embalar o chart do Helm local. Para embalar o gráfico que você 
criou ou clonou, use o comando 
a seguir:helm package ./my-
app  

Como exemplo, esse padrão usa 
omy-app gráfico. O comando 
empacota todo o conteúdo da 
pasta domy-app gráfico em um 
arquivo, que é nomeado usando 
o número da versão mencionado 
noChart.yaml arquivo.

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Armazene o pacote local no 
repositório Amazon S3 Helm.

Para carregar o pacote local no 
repositório Helm no Amazon 
S3, execute o comando a 
seguir:helm s3 push ./my-
app-0.1.0.tgz stable-
myapp

No comando,my-app é o nome 
da pasta do gráfico,0.1.0 é a 
versão do gráfico mencionada 
emChart.yaml estable-

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

882



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
myapp é o alias do repositório de 
destino.

Pesquise o chart do Helm. Para confirmar se o gráfico 
aparece localmente e no 
repositório Amazon S3 
Helm, execute o seguinte 
comando:helm search repo 
stable-myapp

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Atualize seu repositório Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique e embalar o gráfico. Emvalues.yaml, defina 
oreplicaCount valor como 
e1, em seguida, empacote o 
gráfico, desta vez alterando a 
versãoChart.yaml para0.1.1. 
O controle de versão é obtido 
idealmente por meio da 
automação usando ferramentas 
como GitVersion os números de 
compilação do Jenkins em um 
pipeline de CI/CD. Automatizar 
o número da versão está fora 
do escopo desse padrão. Para 
embalar o gráfico, execute 
o comando a seguir:helm 
package ./my-app/

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Envie a nova versão para o 
repositório Helm no Amazon S3.

Para enviar o novo pacote, 
versão 0.1.1, para o repositório
my-helm-chartsHelm no 
Amazon S3, execute o seguinte 
comando:helm s3 push ./
my-app-0.1.1.tgz stable-
myapp

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Verifique o chart do Helm 
atualizado.

Para confirmar se o gráfico 
atualizado aparece localmente e 
no repositório Amazon S3 Helm, 
execute os seguintes comandos.

helm repo update

helm search repo stable-
myapp

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro
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Pesquise e instale um gráfico do repositório Amazon S3 Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pesquise todas as versões do 
gráfico my-app.

Para ver todas as versões 
disponíveis de um gráfico, 
execute o seguinte comando com 
o--versions sinalizador:helm 
search repo my-app --
versions 

Sem a bandeira, o Helm, por 
padrão, exibe a última versão 
carregada de um gráfico.

DevOps Engenheiro

Instale um gráfico do repositório 
Amazon S3 Helm.

A instalação automatizada 
está fora do escopo desse 
padrão, mas você pode instalar 
manualmente. Os resultados 
da pesquisa da tarefa anterior 
mostram as várias versões 
domy-app gráfico. Para instalar 
a nova versão (0.1.1) do 
repositório Amazon S3 Helm, 
use o seguinte comando:helm 
upgrade --install my-
app-release stable-
myapp/my-app --version 
0.1.1 --namespace dev

DevOps Engenheiro

Reverta para uma versão anterior usando Helm

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reverta os detalhes de uma 
revisão específica.

A reversão automatizada 
está fora do escopo desse 
padrão, mas você pode reverter 
manualmente para uma versão 
anterior. Antes de mudar ou 
reverter para uma versão 
funcional e para obter uma 
camada adicional de validação 
antes de instalar uma revisão, 
veja quais valores foram 
passados para cada uma das 
revisões usando o seguinte 
comando:helm get values 
--revision=2 my-app-
release

DevOps Engenheiro

Reverta para uma versão 
anterior.

A reversão automatizada está 
fora do escopo desse padrão. 
Para reverter manualmente 
para uma revisão anterior, 
use o comando a seguir:helm 

DevOps Engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
rollback my-app-release 
1 

Este exemplo está revertendo 
para a revisão número 1.

Recursos relacionados
• Documentação HELM
• plugin helm-s3 (licença MIT)
• Amazon S3

Configure um pipeline de CI/CD usando a AWS 
CodePipeline e o AWS CDK

Criado por Konstantin Zarudaev (AWS), Cizer Pereira (AWS), Lars Kinder (AWS) e Yasha Dabas (AWS)

Repositório de código:

• AWS CodePipeline com CI/CD

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS 
CodePipeline

Início
A automatização do processo de compilação e lançamento de software com integração e entrega 
contínuas (CI/CD) oferece suporte a compilações repetíveis e a entrega rápida de novos recursos para 
seus usuários. Você pode testar de forma rápida e fácil cada alteração de código e catch e corrigir erros 
antes de lançar seu software. Ao executar cada alteração em seu processo de preparação e lançamento, 
você pode verificar a qualidade do código do aplicativo ou da infraestrutura. O CI/CD incorpora uma 
cultura, um conjunto de princípios operacionais e uma coleção de práticas que ajudam as equipes de 
desenvolvimento de aplicativos a realizar alterações de código com mais frequência e confiabilidade. A 
implementação também é conhecida como pipeline CI/CD.

Esse padrão define um pipeline reutilizável de integração e entrega contínuas na Amazon Web Services 
(AWS). O CodePipeline pipeline da AWS é escrito usando o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) v2.

Usando CodePipeline, você pode modelar os diferentes estágios do processo de lançamento de software 
por meio da Interface do AWS Command Line Interface (AWS CLI) CloudFormation, a AWS SDKs. Esse 
padrão demonstra a implementação CodePipeline e seus componentes usando o AWS CDK. Além 
de criar bibliotecas, o AWS CDK inclui um kit de ferramentas (o comando CLIcdk), que é a principal 
ferramenta para interagir com seu aplicativo AWS CDK. Entre outras funções, o kit de ferramentas oferece 
a capacidade de converter uma ou mais pilhas em CloudFormation modelos e implantá-las em uma conta 
da AWS.

O pipeline inclui testes para validar a segurança de suas bibliotecas de terceiros e ajuda a garantir a 
liberação rápida e automatizada nos ambientes especificados. Você pode aumentar a segurança geral de 
seus aplicativos submetendo-os a um processo de validação.
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Pré-requisitos e limitações

A intenção desse padrão é acelerar o uso de pipelines de CI/CD para implantar seu código e, ao mesmo 
tempo, garantir que os recursos implantados sigam as DevOps melhores práticas. Depois de implementar 
o código de exemplo, você terá uma AWS CodePipeline com processos de linting, teste, verificação 
de segurança, implantação e pós-implantação. Esse padrão também inclui etapas para o Makefile. 
Usando um Makefile, os desenvolvedores podem reproduzir as etapas de CI/CD localmente e aumentar a 
velocidade do processo de desenvolvimento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um entendimento básico é o seguinte:

• CDK DA AWS
• AWS CloudFormation
• AWS CodePipeline
• TypeScript

Limitações

Esse padrão usa TypeScript somente o AWS CDK for. Ele não abrange outros idiomas suportados pelo 
AWS CDK.

Versões do produto

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2.61.0 ou posterior
• cfn_nag versão 0.8.10 ou posterior
• git-remote-codecommit versão 1.16 ou posterior
• Node.js versão 19 ou posterior
• TypeScript versão 4.9.4 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• CDK DA AWS
• AWS CloudFormation
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline

Arquitetura alvo

O pipeline é acionado por uma alteração no CodeCommit repositório da AWS (SampleRepository). No 
início, CodePipeline cria artefatos, se atualiza e inicia o processo de implantação. O pipeline resultante 
implanta uma solução em três ambientes independentes:

• Dev — Verificação de código em três etapas no ambiente de desenvolvimento ativo
• Teste — ambiente de teste de integração e regressão
• Prod — Ambiente de produção
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Ferramentas

As três etapas incluídas no estágio de desenvolvimento são testes de fiapos, segurança e unidade. 
Essas etapas são executadas em parallel para acelerar o processo. Para garantir que o pipeline forneça 
somente artefatos funcionais, ele será interrompido sempre que uma etapa do processo falhar. Depois de 
uma implantação em estágio de desenvolvimento, o pipeline executa testes de validação para verificar 
os resultados. Em caso de sucesso, o pipeline então implantará os artefatos no ambiente de teste, que 
contém a validação pós-implantação. A etapa final é implantar os artefatos no ambiente do Prod.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho do CodeCommit repositório até os processos de criação e 
atualização executados pelas CodePipeline três etapas do ambiente de desenvolvimento e a implantação 
e validação subsequentes em cada um dos três ambientes.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS. Nesse 
padrão, os CloudFormation modelos podem ser usados para criar um CodeCommit repositório e um 
pipeline de CodePipeline CI/CD.

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem a necessidade de gerenciar seu próprio sistema de controle de 
origem.

• CodePipelineA AWS é um serviço de CI/CD que ajuda você a modelar e configurar rapidamente 
os diferentes estágios de uma versão de software e automatizar as etapas necessárias para liberar 
alterações de software continuamente.

• A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com os serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Outras ferramentas

• cfn_nag é uma ferramenta de código aberto que procura padrões em CloudFormation modelos para 
identificar possíveis problemas de segurança.

• git-remote-codecommité um utilitário para enviar e extrair código de CodeCommit repositórios 
estendendo o Git.

• O Node.js é um ambiente de JavaScript execução orientado por eventos projetado para criar aplicativos 
de rede escaláveis.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório  CodePipeline de práticas de CI/CD da GitHub 
AWS.

Práticas recomendadas
Analise os recursos, como políticas do AWS Identity and Access Management (IAM), para confirmar se 
elas estão alinhadas com as melhores práticas da sua organização.
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Epopéias

Epopéias
Instalar ferramentas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar ferramentas no macOS 
ou Linux.

Se você estiver usando macOS 
ou Linux, você pode instalar 
as ferramentas executando 
o seguinte comando em seu 
terminal preferido ou usando o
Homebrew para Linux.

brew install
brew install git-remote-
codecommit
brew install ruby brew-gem
brew-gem install cfn-nag

DevOps engenheiro

Instale ferramentas usando o 
AWS Cloud9.

Se você estiver usando o AWS 
Cloud9, instale as ferramentas 
executando o comando a seguir.

gem install cfn-nag

Observação: o AWS Cloud9 deve 
ter o Node.js e o npm instalados. 
Para verificar a instalação ou a 
versão, execute o comando a 
seguir.

node -v
npm -v

DevOps engenheiro

Configure o AWS CLI. Para configurar o AWS CLI, use 
as instruções para seu sistema 
operacional:

• Windows: etapas de 
configuração para conexões 
HTTPS com CodeCommit 
repositórios da AWS no 
Windows com o assistente de 
credenciais da AWS CLI

• Linux, macOS, Unix: etapas de 
configuração para conexões 
HTTPS com CodeCommit 
repositórios da AWS em 
Linux, macOS ou Unix com o 
assistente de credenciais da 
AWS CLI

DevOps engenheiro
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Epopéias

Configurar a implantação inicial

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download ou clonagem do 
código.

Para obter o código usado por 
esse padrão, siga um destes 
procedimentos:

• Baixe o código-fonte mais 
recente das versões no GitHub 
repositório e descompacte o 
arquivo baixado em uma pasta.

• Clonagem do projeto 
executando o comando a 
seguir.

git clone --depth 1 https://
github.com/aws-samples/aws-
codepipeline-cicd.git

Remova o.git diretório do 
repositório clonado.

cd ./aws-codepipeline-cicd
rm -rf ./.git

Posteriormente, você usará 
um CodeCommit repositório da 
AWS recém-criado como origem 
remota.

DevOps engenheiro

Connect à conta da AWS. Você pode se conectar usando 
um token de segurança 
temporário ou autenticação de 
landing zone. Para confirmar que 
você está usando a conta e a 
região da AWS corretas, execute 
os seguintes comandos.

AWS_REGION="eu-west-1"
ACCOUNT_NUMBER=$(aws sts 
 get-caller-identity --query 
 Account --output text)
echo "${ACCOUNT_NUMBER}"

DevOps engenheiro

Faça o bootstrap do ambiente. Para inicializar um ambiente 
AWS CDK, execute os seguintes 
comandos.

npm install
npm run cdk bootstrap 
 "aws://${ACCOUNT_NUMBER}/
${AWS_REGION}"

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Depois de inicializar o ambiente 
com sucesso, a seguinte saída 
deve ser exibida.

#  Bootstrapping environment 
 aws://{account}/{region}...
#  Environment aws://
{account}/{region} 
 bootstrapped

Para obter mais informações 
sobre a inicialização do AWS 
CDK, consulte a documentação 
do AWS CDK.

Sintetizar um modelo. Para sintetizar um aplicativo do 
AWS CDK, use ocdk synth
comando.

npm run cdk synth

Você deve ver a saída a seguir.

Successfully synthesized to 
 <path-to-directory>/aws-
codepipeline-cicd/cdk.out
Supply a stack id 
 (CodePipeline, Dev-
MainStack) to display its 
 template.

DevOps engenheiro
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a CodePipeline pilha. Agora que você inicializou e 
sintetizou o CloudFormation 
modelo, você pode implantá-
lo. A implantação criará o 
CodePipeline pipeline e um 
CodeCommit repositório, que 
serão a origem e o gatilho do 
pipeline.

npm run cdk -- deploy 
 CodePipeline --require-
approval never

Depois de executar o comando, 
você verá uma implantação bem-
sucedida da CodePipeline pilha 
e das informações de saída.
CodePipeline.RepositoryNameIsso 
fornece o nome do CodeCommit 
repositório na conta da AWS.

CodePipeline: deploying...
CodePipeline: creating 
 CloudFormation changeset...
#  CodePipeline
Outputs:
CodePipeline.RepositoryName 
 = SampleRepository
Stack ARN:
arn:aws:cloudformation:REGION:ACCOUNT-
ID:stack/CodePipeline/STACK-
ID

DevOps engenheiro
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o CodeCommit 
repositório e a ramificação 
remotos.

Após uma implantação bem-
sucedida, CodePipeline iniciará 
a primeira execução do pipeline, 
que você pode encontrar no 
CodePipeline console da AWS. 
Como o AWS CDK CodeCommit 
não inicia uma ramificação 
padrão, essa execução inicial 
do pipeline falhará e retornará a 
seguinte mensagem de erro.

The action failed because 
 no branch named main was 
 found in the selected 
 AWS CodeCommit repository 
 SampleRepository. Make sure 
 you are using the correct 
 branch name, and then try 
 again. Error: null

Para corrigir esse erro, 
configure uma origem remota 
comoSampleRepository e crie 
amain ramificação necessária.

RepoName=$(aws 
 cloudformation describe-
stacks --stack-name 
 CodePipeline --query 
 "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey=='RepositoryName'].OutputValue" 
 --output text)
echo "${RepoName}"
#
git init
git branch -m master main
git remote add origin 
 codecommit://${RepoName}
git add .
git commit -m "Initial 
 commit"
git push -u origin main

DevOps engenheiro

Teste o CodePipeline pipeline implantado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme uma alteração para 
ativar o pipeline.

Depois de uma implantação 
inicial bem-sucedida, você 
deve ter um pipeline de CI/
CD completo com umamain
ramificaçãoSampleRepository
como ramificação de origem. 
Assim que você confirmar as 
alterações namain ramificação, 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o pipeline iniciará e executará a 
seguinte sequência de ações:

1. Obtenha seu código do 
CodeCommit repositório.

2. Compile seu código.
3. Atualize o próprio pipeline 

(UpdatePipeline).
4. Execute três trabalhos 

parallel para verificações de 
fiapos, segurança e testes de 
unidade.

5. Em caso de sucesso, o 
pipeline implantará aMain
pilha no ambiente Dev../
lib/main-stack.ts

6. Execute uma verificação pós-
implantação dos recursos 
implantados. Você pode seguir 
todas CodePipeline as etapas 
e resultados no CodePipeline 
console.

7. Em caso de sucesso, o 
pipeline repetirá a implantação 
e a validação dos ambientes 
de teste e produção.

Teste localmente usando um Makefile

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o processo de 
desenvolvimento usando um 
Makefile.

Você pode executar todo o 
pipeline localmente usando 
omake comando ou executar 
uma etapa individual (por 
exemplo,make linting).

Para testar o usomake, execute 
as seguintes ações:

• Implemente o pipeline 
local:make

• Execute somente testes 
unitários:make unittest

• Implante na conta atual:make 
deploy

• Limpe o meio ambiente:make 
clean

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro
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Solução de problemas

Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua os recursos do aplicativo 
AWS CDK.

Para limpar seu aplicativo AWS 
CDK, execute o comando a 
seguir.

cdk destroy --all

Esteja ciente de que os buckets 
do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) criados 
durante a inicialização não são 
excluídos automaticamente. 
Eles precisam de uma política 
de retenção que permita a 
exclusão, ou você precisa excluí-
los manualmente em sua conta 
da AWS.

DevOps engenheiro

Solução de problemas

Problema Solução

O modelo não está funcionando conforme o 
esperado.

Se algo der errado e o modelo não estiver 
funcionando, verifique se você tem o:

• As versões adequadas das ferramentas.
• Acesso à conta de destino da AWS 

(conectividade de rede).
• Permissões suficientes para a conta de destino 

da AWS. Certifique-se de que seu diretor do IAM 
esteja autorizado para todas as ações.

Recursos relacionados
• Criar um usuário do IAM na sua conta da AWS
• CodePipeline Documentação da AWS
• CDK da AWS

Configure a end-to-end criptografia para aplicativos 
no Amazon EKS usando o cert-manager e o Let's 
Encrypt

Criado por Mahendra Siddappa (AWS) e Vasanth Robin (AWS)
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Repositório de código:

• nd-to-end Criptografia E no 
Amazon EKS

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Contêineres e microsserviços; 
Segurança, identidade, 
conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EKS; 
Amazon Route 53

Resumo
A implementação da end-to-end criptografia pode ser complexa e você precisa gerenciar certificados 
para cada ativo em sua arquitetura de microsserviços. Embora você possa encerrar a conexão Transport 
Layer Security (TLS) na borda da rede Amazon Web Services (AWS) com um Network Load Balancer ou 
Amazon API Gateway, algumas organizações exigem end-to-end criptografia.

Esse padrão usa o controlador de entrada NGINX para entrada. Isso ocorre porque quando você cria uma 
entrada do Kubernetes, o recurso de entrada usa um Network Load Balancer. O Network Load Balancer 
não permite o upload de certificados de clientes. Portanto, você não consegue obter TLS mútuo com a 
entrada do Kubernetes.

Esse padrão é destinado a organizações que exigem autenticação mútua entre todos os microsserviços 
em seus aplicativos. O TLS mútuo reduz a carga de manter nomes de usuário ou senhas e também 
pode usar a estrutura de segurança pronta para uso. A abordagem desse padrão é compatível se sua 
organização tiver um grande número de dispositivos conectados ou precisar cumprir diretrizes rígidas de 
segurança.

Esse padrão ajuda a aumentar a postura de segurança da sua organização por meio da end-to-end 
criptografia para aplicativos executados no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Esse 
padrão fornece um exemplo de aplicativo e código na nd-to-end criptografia GitHub E no repositório 
Amazon EKS para mostrar como um microsserviço é executado com end-to-end criptografia no Amazon 
EKS. A abordagem do padrão usa o cert-manager, um complemento do Kubernetes, com o Let's 
Encrypt como autoridade de certificação (CA). O Let's Encrypt é uma solução econômica para gerenciar 
certificados e fornece certificados gratuitos que são válidos por 90 dias. O Cert-Manager automatiza o 
provisionamento sob demanda e a rotação de certificados quando um novo microsserviço é implantado no 
Amazon EKS. 

Público pretendido

Esse padrão é recomendado para usuários com experiência com Kubernetes, TLS, Amazon Route 53 e 
Sistema de Nomes de Domínio (DNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um cluster do existente do Amazon EKS.
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) versão 1.7 ou posterior, instalada e configurada no 

macOS, Linux ou Windows.
• O utilitário de linha dekubectl comando, instalado e configurado para acessar o cluster Amazon EKS. 

Para obter mais informações sobre isso, consulte Instalando o kubectl na documentação do Amazon 
EKS.

• Um nome de DNS existente para testar o aplicativo. Para obter mais informações sobre isso, consulte
Registrar nomes de domínio usando o Amazon Route 53. 
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• A versão mais recente do Helm, instalada em sua máquina local. Para obter mais informações sobre 
isso, consulte Usando o Helm com o Amazon EKS na documentação do Amazon EKS e no repositório 
GitHub Helm. 

• A nd-to-end criptografia GitHub E no repositório Amazon EKS, clonada em sua máquina local. 
• Substitua os seguintes valores nostrustpolicy.json arquivospolicy.json e da nd-to-end 

criptografia GitHub E clonada no repositório Amazon EKS:
• <account number>— Substitua pela ID da conta da AWS na qual você deseja implantar a solução. 
• <zone id>— Substitua pelo ID de zona Route 53 do nome de domínio. 
• <node_group_role>— Substitua pelo nome da função de AWS Identity and Access Management 

(IAM) associada aos nós do Amazon.
• <namespace>— Substitua pelo namespace Kubernetes no qual você implanta o NGINX Ingress 

Controller e o aplicativo de amostra.
• <application-domain-name>— Substitua pelo nome de domínio DNS da Route 53.

Limitações

• Esse padrão não descreve como alternar certificados e apenas demonstra como usar certificados com 
microsserviços no Amazon EKS. 

Arquitetura
O diagrama seguir mostra os componentes de fluxo de trabalho e arquitetura deste padrão.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um cliente envia uma solicitação para acessar o aplicativo com o nome DNS.
2. O registro Route 53 é um CNAME para o Network Load Balancer.
3. O Network Load Balancer encaminha a solicitação para o NGINX Ingress Controller que está 

configurado com um ouvinte TLS. A comunicação entre o NGINX Ingress Controller e o Network Load 
Balancer segue o protocolo HTTPS.

4. O NGINX Ingress Controller realiza o roteamento baseado em caminhos com base na solicitação do 
cliente ao serviço do aplicativo.

5. O serviço do aplicativo encaminha a solicitação para o pod do aplicativo. O aplicativo foi projetado para 
usar o mesmo certificado chamando segredos.

6. Os pods executam o aplicativo de amostra usando os certificados do cert-manager. A comunicação 
entre o NGINX Ingress Controller e os pods usa HTTPS.

Nota: O Cert-Manager é executado em seu próprio namespace. Ele usa uma função de cluster do 
Kubernetes para provisionar certificados como segredos em namespaces específicos. Você pode anexar 
esses namespaces aos pods do aplicativo e ao controlador de entrada NGINX.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado que você pode usar para 
executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e manter seus próprios nós ou 
painel de controle do Kubernetes.
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• O Elastic Load Balancing distribui automaticamente seu tráfego de entrada entre vários destinos, 
contêineres e endereços IP.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O Amazon Route 53 é um web service de DNS web altamente disponível e dimensionável.

Outras ferramentas

• O cert-manager é um complemento do Kubernetes que solicita certificados, os distribui para contêineres 
Kubernetes e automatiza a renovação de certificados.

• O NGINX Ingress Controller é uma solução de gerenciamento de tráfego para aplicativos nativos da 
nuvem em Kubernetes e ambientes em contêineres.

Epopéias
Crie e configure uma zona pública hospedada com o Route 53

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma zona pública 
hospedada no Route 53.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console do 
Amazon Route 53, escolha
Zonas hospedadas e escolha
Criar zona hospedada. Crie 
uma zona hospedada pública 
e registre o ID da zona. Para 
obter mais informações sobre 
isso, consulte Criar uma 
zona hospedada pública na 
documentação do Amazon Route 
53.

Nota: O ACME DNS01 usa o 
provedor de DNS para publicar 
um desafio para o cert-manager 
emitir o certificado. Esse 
desafio pede que você prove 
que controla o DNS do seu 
nome de domínio colocando 
um valor específico em um 
registro TXT sob esse nome 
de domínio. Depois que o Let's 
Encrypt fornece um token ao 
seu cliente ACME, ele cria um 
registro TXT derivado desse 
token e da chave da sua conta e 
coloca esse registro em_acme-
challenge.<YOURDOMAIN>. 
Em seguida, o Let's Encrypt 
consulta o DNS para esse 
registro. Se encontrar uma 
correspondência, você poderá 
emitir um certificado.

AWS DevOps
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Configurar uma função do IAM para permitir que o cert-manager acesse a zona 
hospedada pública

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a política de IAM. É necessária uma política do IAM 
para fornecer ao cert-manager 
permissão para validar que 
você é o proprietário do domínio 
do Route 53. Opolicy.json
exemplo de política do IAM é 
fornecido no1-IAMRole diretório 
na nd-to-end criptografia GitHub 
E clonada no repositório Amazon 
EKS.

Execute comando seguir na 
seguir na AWS CLI para criar a 
política do.

aws iam create-
policy --policy-name 
PolicyForCertManager --
policy-document file://
policy.json

AWS DevOps

Crie a função do. Após criar a política de, 
crie uma função do. 
Otrustpolicy.json exemplo 
de função do IAM é fornecido 
no1-IAMRole diretório.

Execute comando seguir na 
seguir na AWS CLI para criar a 
função do

aws iam create-
role --role-name 
RoleForCertManager --
assume-role-policy-
document file://
trustpolicy.json

AWS DevOps

Anexe a política à função. Execute comando seguir na 
seguir na AWS CLI para anexar a 
política do IAM.

aws iam attach-role-
policy --policy-arn 
arn:aws:iam::aws:policy/
PolicyForCertManager 
--role-
nameRoleForCertManager

AWS DevOps
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Configurar o controlador de entrada NGINX no Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o controlador de 
entrada NGINX.

Instale a versão mais recente 
denginx-ingress usar o Helm. 
Você pode modificar anginx-
ingress configuração de acordo 
com seus requisitos antes de 
implantá-la. Esse padrão usa 
um Network Load Balancer 
anotado e voltado para o interior 
e que está disponível no5-
Nginx-Ingress-Controller
diretório. 

Instale o NGINX Ingress 
Controller executando o seguinte 
comando Helm no5-Nginx-
Ingress-Controller
diretório.

helm install test-nginx 
nginx-stable/nginx-
ingress  -f  5-Nginx-
Ingress-Controller/
values_internal_nlb.yaml

AWS DevOps

Verifique se o controlador de 
entrada NGINX está instalado.

Execute o comando helm list. 
A saída deve mostrar que o 
NGINX Ingress Controller está 
instalado.

AWS DevOps

Crie um registro A do Route 53. O registro A aponta para o 
Network Load Balancer criado 
pelo NGINX Ingress Controller.

1. No console do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2), escolha Load Balancer
e depois copie o nome DNS 
do.

2. No console Amazon Route 
53, escolha Zona hospedada 
pública, escolha Criar registro
e insira um nome para o 
registro. 

3. Escolha A: encaminha o 
tráfego para IPv4 e alguns 
recursos AWS como tipo de 
registro.  

4. Habilite o alias e crie um alias 
de registro A que aponte para 
o Network Load Balancer.

5. No console Amazon Route53, 
escolha Zona hospedada 

AWS DevOps

899



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pública, escolha Criar registro
e escolha Nome do registro de 
fornecimento. Escolha A: A: 
encaminha o tráfego para IPv4 
e alguns recursos AWS e ative 
o alias.

6. Em Route traffic, escolha 
Network Load Balancer e 
AWS Region e, em seguida, 
escolha o DNS para o Network 
Load Balancer.

Configurar o NGINX VirtualServer no Amazon EKS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o NGINX 
VirtualServer.

O VirtualServer recurso 
NGINX é uma configuração de 
balanceamento de carga que 
é uma alternativa ao recurso 
de entrada. A configuração 
para criar o VirtualServer 
recurso NGINX está disponível 
nonginx_virtualserver.yaml
arquivo no6-Nginx-Virtual-
Server diretório. Execute o 
comando a seguirkubectl para 
criar o VirtualServer recurso 
NGINX.

kubectl apply -f 
 nginx_virtualserver.yaml

Importante: certifique-se de 
atualizar o nome de domínio 
do aplicativo, o segredo 
do certificado e o nome 
do serviço do aplicativo 
nonginx_virtualserver.yaml
arquivo.

AWS DevOps

Verifique se o NGINX 
VirtualServer foi criado.

Execute o comando a 
seguirkubectl para verificar se 
o VirtualServer recurso NGINX 
foi criado com êxito.

kubectl get 
virtualserver

Observação: verifique se aHost
coluna corresponde ao nome de 
domínio do seu aplicativo.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o servidor web NGINX 
com o TLS ativado.

Esse padrão usa um servidor 
web NGINX com TLS habilitado 
como aplicativo para testar 
a end-to-end criptografia. Os 
arquivos de configuração 
necessários para implantar 
o aplicativo de teste estão 
disponíveis nodemo-webserver
diretório. 

Execute o comando a 
seguirkubectl para implantar o 
aplicativo de teste.

kubectl apply -f nginx-
tls-ap.yaml

AWS DevOps

Verifique se os recursos do 
aplicativo de teste.

Execute os seguintes 
comandoskubectl para verificar 
se os recursos necessários foram 
criados para o aplicativo de teste:

• kubectl get deployments

Nota: Valide aReady coluna e 
aAvailable coluna.

• kubectl get pods | grep 
-i example-deploy

Nota: Os pods devem estar 
emrunning estado.

• kubectl get configmap 
• kubectl get svc 

AWS DevOps

Valide o aplicativo. 1. Execute o comando 
a seguir substituindo 
o<application-domain-
name> pelo nome DNS do 
Route53 que você criou 
anteriormente.

curl --verbose 
https://<application-
domain-name>

2. Verifique se você consegue 
acessar o aplicativo.

AWS DevOps

Recursos relacionados
Recursos da AWS

• Criar registros usando o console do Amazon Route 53 (documentação do Amazon Route 53)
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Inscreva vários endpoints de e-mail em um tópico do SNS

• Usando um Network Load Balancer com o controlador de entrada NGINX no Amazon EKS (postagem no 
blog da AWS)

Outros recursos

• Route 53 (documentação do cert-manager)
• Configurando o DNS01 Challenge Provider (documentação do cert-manager)
• Desafio Let's Encrypt DNS (documentação do Let's Encrypt)

Inscreva vários endpoints de e-mail em um tópico 
do SNS usando um recurso personalizado

Criado por Ricardo Morais (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: DevOps Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; AWS 
Lambda

Resumo
Nota, agosto de 2022: A AWS CloudFormation agora oferece suporte à assinatura de vários recursos por 
meio do AWS::SNS::Topicobjeto e de seu atributo de assinatura.

Esse padrão descreve como assinar vários endereços de e-mail para receber notificações de um tópico 
do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Ele usa uma função do AWS Lambda como um 
recurso personalizado em um CloudFormation modelo da AWS. A função Lambda está associada a um 
parâmetro de entrada que especifica os endpoints de e-mail para o tópico do SNS.

Atualmente, você pode usar os objetos CloudFormation de modelo da AWS AWS::SNS::Topice
AWS::SNS::Subscriptioninscrever endpoints únicos em tópicos do SNS. Para inscrever vários endpoints, 
você precisa invocar o objeto várias vezes. Ao usar a função Lambda como um recurso personalizado, 
você pode inscrever vários endpoints por meio de um parâmetro de entrada. Você pode usar essa função 
do Lambda como um recurso personalizado em qualquer CloudFormation modelo da AWS. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um perfil da AWS configurado em seu ambiente local com uma chave de acesso e uma chave secreta. 

Você também pode executar esse código no AWS Cloud9.
• Conceda permissões para o seguinte:

• Função e política do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Função do AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para fazer upload da função Lambda
• Tópico e política do Amazon SNS
• CloudFormation Pilhas da AWS
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Limitações

• O código é compatível com estações de trabalho Linux e macOS.

Versões do produto

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS CloudFormation
• Amazon SNS
• AWS Lambda

Ferramentas
Ferramentas

• Versão 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Código

O anexo inclui os seguintes arquivos:

• Função Lambda:lambda_function.py
• CloudFormation Modelo da AWS:template.yaml
• Dois arquivos de parâmetros para lidar com várias ou únicas assinaturas de endpoint de e-

mail:parameters-multiple-values.json (usado como padrão) eparameters-one-value.json

Para implantar a pilha, você pode usar qualquer um dos arquivos de parâmetros. Para especificar vários 
terminais de e-mail: 

./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION>

Para especificar um único endpoint de e-mail:

./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION> -f parameters-one-
value.json

Epopéias
Opção 1 - Implantar um tópico do SNS com uma assinatura de e-mail

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o endpoint de e-mail 
para assinaturas de tópicos do 
SNS.

Edite o arquivoparameters-
one-value.json
(anexado) e altere o valor 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dopSNSNotificationsEmail
parâmetro para refletir 
o endereço de e-mail 
que você deseja usar, 
comosomeone@example.com.

Implante a CloudFormation pilha 
da AWS que cria os recursos e a 
assinatura.

Execute o comando deploy.sh
com o nome do seu perfil 
da AWS, a região da AWS 
e oparameters-one-
value.json arquivo.

./deploy.sh -p 
 <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r 
 <YOUR_AWS_PROFILE_REGION> -
f parameters-one-value.json

Configuração da IAM com 
permissões

Opção 2 - Implantar um tópico do SNS com duas ou mais assinaturas de e-mail

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os endpoints de e-mail 
para assinaturas de tópicos do 
SNS.

Edite o arquivoparameters-
multiple-values.json
(anexado), e altere o valor 
dopSNSNotificationsEmail
parâmetro para refletir os 
endereços de e-mail que 
você deseja usar, separados 
por vírgulas, da seguinte 
forma:someone1@example.com, 
someone2@example.com.

 

Implante a CloudFormation pilha 
da AWS que cria os recursos e a 
assinatura.

Execute o comando deploy.sh
com o nome do seu perfil 
da AWS e a região da AWS. 
Você não precisa especificar 
oparameters-multiple-
values.json arquivo porque 
ele é usado por padrão.

./deploy.sh -p 
 <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r 
 <YOUR_AWS_PROFILE_REGION>

Configuração da IAM com 
permissões

Opção 3 - Implantar um tópico do SNS por meio de um CloudFormation modelo 
da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Crie um tópico do SNS por 
meio de um CloudFormation 

Configuração da IAM com 
permissões
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modelo da AWS, sem 
especificar endpoints 
de assinatura no objeto 
doAWS::SNS::Topic modelo. 
Você pode usartemplate.yaml
no anexo como ponto de partida.

Crie uma política de tópico do 
SNS.

Crie uma política de tópicos do 
SNS no CloudFormation modelo 
da AWS.

Configuração da IAM com 
permissões

Assine a lista de endpoints de e-
mail no tópico do SNS.

Com base na lista de endpoints 
de e-mail (um ou mais), inscreva 
os endpoints no tópico do SNS 
que você criou.

Configuração da IAM com 
permissões

Recursos relacionados
Referências

• Recursos CloudFormation personalizados da AWS (documentação da AWS)
• Criação de recursos CloudFormation personalizados da AWS com Python, AWS Lambda e crhelper

(postagem no blog)

Ferramentas necessárias

• Versão 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Use o Serverspec para o desenvolvimento 
orientado por testes de código de infraestrutura

Criado por Sushant Jagdale (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Infraestrutura; Nuvem híbrida

Serviços da AWS: Amazon 
EC2; AWS CodeBuild; AWS 
CodeDeploy

Resumo
Esse padrão mostra como usar o Serverspec para usar o desenvolvimento orientado por testes (TDD) 
ao escrever código de infraestrutura na nuvem da Amazon Web Services (AWS). O padrão também 
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abrange a automação com a AWS CodePipeline. O TDD concentrará a atenção no que o código de 
infraestrutura deve fazer e definirá uma definição clara de concluído. Você pode usar o Serverspec para 
testar a infraestrutura criada por ferramentas como AWS CloudFormation, Terraform by HashiCorp e 
Ansible.

O Serverspec ajuda na refatoração do código da infraestrutura. Com o Serverspec, você pode escrever 
testes RSpec para verificar a instalação de vários pacotes e softwares, executar comandos, verificar 
processos e portas em execução, verificar as configurações de permissão de arquivos e assim por diante. 
O Serverspec verifica se seus servidores estão configurados corretamente. Você instala somente o Ruby 
em seus servidores. Você não precisa instalar nenhum software de atendente.

A infraestrutura orientada por testes oferece os seguintes benefícios:

• Teste multiplataforma
• Validação das expectativas
• Confiança em sua automação
• Consistência e estabilidade da infraestrutura
• Fracasse cedo

Você pode usar esse padrão para executar testes de unidade do Serverspec para o software Apache e 
verificar as configurações de permissão de arquivo durante a criação da Amazon Machine Image (AMI). 
Uma AMI será criada somente se todos os casos de teste forem aprovados. O Serverspec realizará os 
seguintes testes:

• O processo Apache está em execução.
• A porta Apache está em execução.
• Os arquivos e diretórios de configuração do Apache existem em determinados locais, e assim por diante.
• As permissões de arquivo estão configuradas corretamente.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• Uma nuvem privada virtual (VPC) com uma sub-rede pública
• Instalação da Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) e do Git

Versões do produto

• HashiCorp Versão Packer: 1.6.6
• Versão do Ruby: 2.5.1 e posterior
• Versão da CLI da AWS: 1.18.185

Arquitetura
Arquitetura alvo
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Ferramentas

1. Quando você envia o código para o CodeCommit repositório, um evento da Amazon CloudWatch 
Events envolve CodePipeline o. No primeiro estágio do pipeline, o código é obtido de CodeCommit.

2. O segundo estágio do pipeline é executado CodeBuild, o que valida e cria o modelo do Packer.
3. Como parte do provisionador de compilação do Packer, o Packer instala o software Apache e Ruby. 

Em seguida, o provisionador chama um script de shell que usa o Serverspec para testar unicamente 
o processo, a porta, os arquivos e os diretórios do Apache. O pós-processador do Packer grava um 
arquivo de notação de JavaScript objeto (JSON) com uma lista de todos os artefatos produzidos pelo 
Packer durante uma execução

4. Por fim, uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é criada usando a ID da AMI 
produzida pela Packer.

Ferramentas
• AWS CLI — Amazon Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto para 

interagir com serviços da AWS usando comandos no shell da linha de comando.
• Amazon CloudWatch Events — O Amazon CloudWatch Events oferece um near-real-time fluxo de 

eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da Amazon Web Services (AWS).
• AWS CodeBuild — CodeBuild O AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado na nuvem. 

CodeBuild O compila o código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para 
implantação.

• AWS CodeCommit — CodeCommit O AWS é um serviço de controle de versão hospedado pela Amazon 
Web Services. Você pode usar CodeCommit o para armazenar e gerenciar ativos de maneira privada 
(como documentos, código-fonte e arquivos binários) na nuvem.

• AWS CodePipeline — AWS CodePipeline é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para 
modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar seu software. É possível modelar e 
configurar rapidamente os diferentes estágios de um processo de lançamento de software.

• HashiCorp Packer — O HashiCorp Packer é uma ferramenta para automatizar a criação de imagens de 
máquina idênticas a partir de uma única configuração de fonte.

• Serverspec — O Serverspec executa testes RSpec para verificar a configuração do servidor. O 
Serverspec usa Ruby e você não precisa instalar o software do agente.

Código

O código está anexado. O código usa a seguinte estrutura, com três diretórios e oito arquivos.

### amazon-linux_packer-template.json (Packer template)
### buildspec.yaml (CodeBuild .yaml file)
### pipeline.yaml (AWS CloudFormation template to automate CodePipeline)
### rspec_tests (RSpec required files and spec)
#   ### Gem-file
#   ### Rakefile
#   ### spec
#       ### apache_spec.rb
#       ### spec_helper.rb
### scripts 
    ### rspec.sh (Installation of Ruby and initiation of RSpec)
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Épicos
Configurar credenciais da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um usuário do IAM. Crie um usuário do AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
com acesso programático 
e de console. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação da AWS.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

Configurar credenciais da AWS. Em seu computador local ou 
em seu ambiente, configure 
as credenciais da AWS 
para o usuário do IAM. Para 
obter instruções, consulte a
documentação da AWS.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

Testar as credenciais. Para validar as credenciais 
configuradas, execute o 
comando a seguir.

aws sts get-caller-identity 
 --profile <profile>

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

AWS CodePipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeCommit repositório. Para criar um CodeCommit 
repositório, execute o comando a 
seguir.

aws codecommit create-
repository --repository-name 
 "<provide repository-name>" 
 --repository-description 
 "repository to unit test 
 the infrastructure code"

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

Escreva testes RSpec. Crie casos de teste RSpec para 
sua infraestrutura. Para obter 
mais informações, consulte a 
seção Informações adicionais.

Desenvolvedor, DevOps 
engenheiro

Envie o código para o 
CodeCommit repositório.

Para enviar o código anexado 
para o CodeCommit repositório, 
execute os seguintes comandos.

git clone <repository url>
cp -R /tmp/<code folder>/  
 <repository_folder>/

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
git add .
git commit -m"initial 
 commit"
git push

Crie o pipeline. Para criar o pipeline, execute o 
comando da AWS CLI que está 
na seção Informações adicionais.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

Iniciar o pipeline. Confirme o código no 
CodeCommit repositório. 
Qualquer confirmação com o 
repositório iniciará o pipeline.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

Teste o URL do Apache. Para testar a instalação da AMI, 
use o seguinte URL.

http://<your instance public 
 ip>/hello.html

A página mostrará uma 
mensagem “Olá do Apache”.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas, DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• HashiCorp
• HashiCorp Embalador
• Especificação do servidor
• Introdução a ServerSpec: O que é o Serverspec e como o usamos na Stelligent? (postagem externa no 

blog)
• Desenvolvimento orientado por testes de código de infraestrutura (publicação externa no blog)
• Criação e teste de imagens com HashiCorp Packer e ServerSpec (artigo externo)

Informações adicionais
Escreva testes RSpec

O teste RSpec para esse padrão está localizado em<repository folder>/rspec_tests/spec/
apache_spec.rb.

require 'spec_helper'

describe service('httpd') do 
  it { should be_enabled } 
  it { should be_running }
end

describe port(80) do 
  it { should be_listening }
end

909

https://www.hashicorp.com/
https://www.packer.io/
https://serverspec.org
https://stelligent.com/2016/08/17/introduction-to-serverspec-what-is-serverspec-and-how-do-we-use-it-at-stelligent-part1/
https://blog.unif.io/test-driven-development-of-infrastructure-code-9146d3d6c780
https://medium.com/sumup-engineering/image-creation-and-testing-with-hashicorp-packer-and-serverspec-bb2bd065441


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Informações adicionais

describe file('/etc/httpd/conf/httpd.conf') do 
  it { should exist } 
  it { should be_owned_by 'root' } 
  it { should contain 'ServerName www.example.com' }
end

describe file('/etc/httpd/conf/httpd.conf') do 
  its(:content) { should match /ServerName www.example.com/ }
end

describe file('/var/www/html/hello.html') do 
  it { should exist } 
  it { should be_owned_by 'ec2-user' }
end

describe file('/var/log/httpd') do 
  it { should be_directory }
end

describe file('/etc/sudoers') do 
  it { should be_mode 440 }
end

describe group('root') do 
  it { should have_gid 0 }
end

Você pode adicionar seus próprios testes ao/spec diretório.

Crie o pipeline

aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file://
pipeline.yaml --parameters ParameterKey=RepositoryName,ParameterValue=<provide 
 repository-name> ParameterKey=ApplicationName,ParameterValue=<provide 
 application-name> ParameterKey=SecurityGroupId,ParameterValue=<provide 
 SecurityGroupId> ParameterKey=VpcId,ParameterValue=<provide VpcId> 
 ParameterKey=SubnetId,ParameterValue=<provide SubnetId> ParameterKey=Region,ParameterValue=<provide Region> ParameterKey=Keypair,ParameterValue=<provide Keypair> ParameterKey=AccountId,ParameterValue=<provide 
 AccountId> --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

Detalhes do parâmetro

repository-name— O nome do CodeCommit repositório da AWS

application-name— Os nomes de recursos da Amazon (ARNs) estão vinculados 
aApplicationName; forneça qualquer nome

SecurityGroupId— Qualquer ID de grupo de segurança da sua conta da AWS que tenha a porta 80 
aberta

VpcId— O ID do seu VPC

SubnetId— O ID de uma sub-rede pública em sua VPC

Region— A região da AWS em que está executando esse padrão

Keypair— O nome da chave Secure Shell (SSH) para fazer login na instância do EC2

AccountId— O ID da sua conta da AWS
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Você também pode criar um CodePipeline pipeline usando o AWS Management Console e passando os 
mesmos parâmetros que estão na linha de comando anterior.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Use repositórios de origem Git de terceiros na AWS 
CodePipeline

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS CodePipeline; 
AWS Lambda

Resumo
Esse padrão descreve como usar a AWS CodePipeline com repositórios de origem Git de terceiros.

CodePipelineA AWS é um serviço de entrega contínua que automatiza tarefas para criar, testar e implantar 
seu software. Atualmente, o serviço oferece suporte a repositórios Git GitHub gerenciados pela AWS 
CodeCommit e pela Atlassian Bitbucket. No entanto, algumas empresas usam repositórios Git de terceiros 
que são integrados ao serviço de login único (SSO) e ao Microsoft Active Directory para autenticação. 
Você pode usar esses repositórios Git de terceiros como fontes para CodePipeline criar ações e webhooks 
personalizados.

Um webhook é uma notificação HTTP que detecta eventos em outra ferramenta, como um GitHub 
repositório, e conecta esses eventos externos a um pipeline. Quando você cria um webhook no 
CodePipeline, o serviço retorna uma URL que você pode usar no webhook do seu repositório Git. Se 
você enviar o código para uma ramificação específica do repositório Git, o webhook do Git iniciará 
o CodePipeline webhook por meio desse URL e definirá o estágio de origem do pipeline como Em 
andamento. Quando o pipeline está nesse estado, um funcionário do trabalho pesquisa CodePipeline 
o trabalho personalizado, executa o trabalho e envia um status de sucesso ou falha para CodePipeline. 
Nesse caso, como o pipeline está no estágio de origem, o trabalhador obtém o conteúdo do repositório Git, 
compacta o conteúdo e o carrega no bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), onde os 
artefatos do pipeline são armazenados, usando a chave de objeto fornecida pela tarefa pesquisada. Você 
também pode associar uma transição para a ação personalizada a um evento na Amazon CloudWatch 
e iniciar o job worker com base no evento. Essa configuração permite que você use repositórios Git de 
terceiros para os quais o serviço não oferece suporte nativo como fontes CodePipeline.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um repositório Git que suporta webhooks e pode se conectar a um URL de CodePipeline webhook pela 

Internet
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• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS) instalada e configurada para funcionar com a 
conta da AWS

Arquitetura
O padrão envolve estas etapas:

1. O usuário confirma o código em um repositório Git.
2. O webhook do Git é chamado.
3. O CodePipeline webhook é chamado.
4. O pipeline está definido como Em andamento e o estágio de origem está definido para o estado Em 

andamento.
5. A ação do estágio de origem inicia uma regra de CloudWatch Eventos, indicando que ela foi iniciada.
6. O CloudWatch evento inicia uma função Lambda.
7. A função Lambda obtém os detalhes do trabalho de ação personalizado.
8. A função Lambda inicia a AWS CodeBuild e transmite todas as informações relacionadas ao trabalho.
9. CodeBuild obtém a chave SSH pública ou as credenciais do usuário para acesso HTTPS ao Git do 

Secrets Manager.
10.CodeBuild clona o repositório Git para uma ramificação específica.
11.CodeBuild compacta o arquivo e o carrega no bucket do S3 que serve como armazenamento de 

CodePipeline artefatos.

Ferramentas
• AWS CodePipeline: a AWS CodePipeline é um serviço de entrega contínua totalmente gerenciado que 

ajuda a automatizar os pipelines de lançamento para atualizações rápidas e confiáveis de aplicações 
e infraestrutura. CodePipeline automatiza as fases de compilação, teste e implantação do processo de 
lançamento para cada alteração de código, de acordo com os modelos definidos para o processo de 
lançamento. Isso permite que você forneça recursos e atualizações de forma rápida e confiável. Você 
pode integrar a AWS CodePipeline com serviços de terceiros, como GitHub ou com seu próprio plug-in 
personalizado.

• AWS Lambda: o AWS Lambda permite que você execute o código sem provisionar ou gerenciar 
servidores. Com o Lambda, você pode executar o código em praticamente qualquer tipo de aplicação ou 
serviço de backend sem precisar de administração. Você carrega seu código e o Lambda cuida de tudo 
o que é necessário para executar e escalar seu código com alta disponibilidade. Você pode configurar 
seu código para iniciar automaticamente a partir de outros serviços da AWS ou chamá-lo diretamente de 
qualquer aplicativo móvel ou web.

• AWS CodeBuild — CodeBuild A AWS é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que 
compila o código-fonte, executa testes e produz pacotes de software prontos para implantação. Com o 
CodeBuild, você não precisa provisionar, gerenciar e escalar seus próprios servidores de compilação. 
CodeBuild dimensiona continuamente e processa várias compilações simultaneamente, para que suas 
compilações não fiquem esperando em uma fila. Você pode começar a usar ambientes de compilação 
pré-empacotados rapidamente ou criar ambientes de compilação personalizados que usem suas 
próprias ferramentas de compilação.

• AWS Secrets Manager — O AWS Secrets Manager ajuda você a proteger os segredos necessários 
para acessar seus aplicativos, serviços e recursos de TI. O serviço permite que você alterne, gerencie 
e recupere credenciais de banco de dados, chaves de API e outros segredos durante o ciclo de vida do 
banco de dados. Usuários e aplicativos recuperam segredos chamando as APIs do Secrets Manager, 
sem precisar codificar informações confidenciais em texto simples. O Secrets Manager oferece rotação 
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secreta com integração integrada para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon 
Redshift e Amazon DocumentDB. O serviço pode ser estendido para oferecer suporte a outros tipos de 
segredos, incluindo chaves de API e tokens OAuth. Além disso, o Secrets Manager permite controlar o 
acesso aos segredos usando permissões refinadas e auditar centralmente a rotação de segredos para 
recursos na nuvem da AWS, serviços de terceiros e ambientes locais.

• Amazon CloudWatch — CloudWatch O Amazon é um serviço de monitoramento e observação criado 
para DevOps engenheiros, desenvolvedores, engenheiros de confiabilidade de sites (SREs) e gerentes 
de TI. CloudWatch fornece dados e insights práticos para monitorar seus aplicativos, responder às 
mudanças de desempenho em todo o sistema, otimizar a utilização de recursos e obter uma visão 
unificada da integridade operacional. CloudWatch coleta dados operacionais e de monitoramento na 
forma de registros, métricas e eventos, fornecendo a você uma visão unificada dos recursos, aplicativos 
e serviços da AWS que são executados na AWS e em servidores locais. Você pode usar CloudWatch 
para detectar comportamentos anômalos em seus ambientes, definir alarmes, visualizar registros e 
métricas lado a lado, realizar ações automatizadas, solucionar problemas e descobrir insights para 
manter seus aplicativos funcionando sem problemas.

• Amazon S3: o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos que permite armazenar e proteger qualquer volume de dados para uma variedade de casos 
de uso, como sites, aplicações móveis, backup e restauração, arquivamento, aplicações corporativas, 
dispositivos IoT e análises de big data. O Amazon S3 fornece recursos easy-to-use de gerenciamento 
para ajudá-lo a organizar seus dados e configurar controles de acesso ajustados para atender aos seus 
requisitos específicos de negócios, organizacionais e de compatibilidade.

Épicos
Crie uma ação personalizada no CodePipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma ação personalizada 
usando a AWS CLI ou a AWS 
CloudFormation.

Essa etapa envolve a criação 
de uma ação de origem 
personalizada que pode ser 
usada no estágio de origem de 
um pipeline em sua conta da 
AWS em uma região específica. 
Você deve usar a AWS CLI ou 
a AWS CloudFormation (não 
o console) para criar a ação 
de origem personalizada. Para 
obter mais informações sobre 
os comandos e etapas descritos 
neste e em outros épicos, 
consulte a seção “Recursos 
relacionados” no final desse 
padrão. No AWS CLI, use o 
create-custom-action-type 
comando. Use --configuration-
properties para fornecer todos 
os parâmetros necessários 
para o trabalhador processar 
ao CodePipeline pesquisar 
um trabalho. Certifique-se de 
anotar os valores fornecidos 
nas opções --provider e --
action-version, para que você 
possa usar os mesmos valores 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ao criar o pipeline com esse 
estágio de origem personalizado. 
Você também pode criar a 
ação de origem personalizada 
na AWS CloudFormation 
usando o tipo de recurso 
AWS::CodePipeline::CustomAction 
Type.

Configuração da autenticação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um par de chaves SSH. Crie um key pair Secure 
Shell (SSH). Para obter 
instruções, consulte a GitHub 
documentação.

DevOps Engenheiro de sistemas/

Crie um segredo no AWS 
Secrets Manager.

Copie o conteúdo da chave 
privada do key pair SSH e crie 
um segredo no AWS Secrets 
Manager. Esse segredo é usado 
para autenticação ao acessar o 
repositório Git.

AWS geral

Adicione a chave pública ao 
repositório do Git.

Adicione a chave pública do 
key pair SSH às configurações 
da conta do repositório Git, 
para autenticação com a chave 
privada.

DevOps Engenheiro de sistemas/

Crie um pipeline e um webhook

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um pipeline que inclua a 
ação de origem personalizada.

Crie um pipeline em o 
CodePipeline. Ao configurar o 
estágio de origem, escolha a 
ação de origem personalizada 
que você criou anteriormente. 
É possível fazer isso no 
CodePipeline console da AWS 
ou na CLI da AWS. CodePipeline 
solicita as propriedades de 
configuração que você definiu 
na ação personalizada. Essas 
informações são necessárias 
para que o funcionário processe 
o trabalho para a ação 
personalizada. Siga o assistente 
e crie a próxima etapa para o 
pipeline.

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodePipeline webhook. Crie um webhook para o pipeline 
que você criou com a ação 
de origem personalizada. 
Você deve usar a AWS CLI 
ou a AWS CloudFormation 
(não o console) para criar o 
webhook. Na AWS CLI, execute 
o comando put-webhook e 
forneça os valores apropriados 
para as opções do webhook. 
Anote o URL do webhook que 
o comando retorna. Se você 
estiver usando CloudFormation 
a AWS para criar o webhook, 
use o tipo de recurso 
AWS::CodePipeline::Webhook. 
Certifique-se de gerar o URL 
do webhook a partir do recurso 
criado e anote-o.

AWS geral

Crie uma função e um CodeBuild 
projeto do Lambda.

Nesta etapa, você usa o Lambda 
e CodeBuild cria um trabalhador 
de trabalho que pesquisará 
as solicitações de trabalho 
CodePipeline para a ação 
personalizada, executará o 
trabalho e retornará o resultado 
do status para CodePipeline. 
Crie uma função Lambda que 
seja iniciada por uma regra da 
Amazon CloudWatch Events 
quando o estágio de ação de 
origem personalizado do pipeline 
passar para “Em andamento”. 
Quando a função Lambda é 
iniciada, ela deve obter os 
detalhes da tarefa de ação 
personalizada pesquisando 
as tarefas. Você pode usar a 
PollForJobs API para retornar 
essas informações. Depois que 
as informações do trabalho 
pesquisado forem obtidas, a 
função Lambda deve retornar 
uma confirmação e, em seguida, 
processar as informações 
com os dados obtidos das 
propriedades de configuração da 
ação personalizada. Quando o 
trabalhador estiver pronto para 
conversar com o repositório Git, 
você poderá iniciar um CodeBuild 
projeto, pois é conveniente lidar 
com as tarefas do Git usando o 
cliente SSH.

General AWS, desenvolvedor de 
código
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Recursos relacionados

Crie um evento em CloudWatch

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma regra de CloudWatch 
eventos.

Crie uma regra de CloudWatch 
eventos que inicie a função 
Lambda como alvo sempre que 
o estágio de ação personalizado 
do pipeline passar para “Em 
andamento”.

AWS geral

Recursos relacionados
Criando uma ação personalizada no CodePipeline

• Crie e adicione uma ação personalizada no CodePipeline
• AWS::CodePipeline::CustomActionTipo de recurso

Configurando a autenticação

• Criação e gerenciamento de segredos com o AWS Secrets Manager

Criando um pipeline e um webhook

• Crie um pipeline em CodePipeline
• referência do comando put-webhook
• AWS::CodePipeline::Webhook recurso
• PollForJobs Referência de API
• Criar e adicionar uma ação personalizada em CodePipeline
• Crie um projeto de construção na AWS CodeBuild

Criando um evento

• Detecte e reaja às mudanças no estado do pipeline com o Amazon CloudWatch Events

Referências adicionais

• Trabalhando com tubulações em CodePipeline
• Guia do desenvolvedor do AWS Lambda

Crie um pipeline de CI/CD para validar as 
configurações do Terraform usando a AWS 
CodePipeline

Criado por Aromal Raj Jayarajan (AWS) e Vijesh Vijayakumaran Nair (AWS)
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https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/actions-create-custom-action.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-codepipeline-customactiontype.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/managing-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-create.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codepipeline/put-webhook.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-codepipeline-webhook.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/APIReference/API_PollForJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/actions-create-custom-action.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/create-project.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/detect-state-changes-cloudwatch-events.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
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Resumo

Repositório de código:

• aws-codepipeline-terraform-
cicd-amostras

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit 
CodePipeline; Amazon S3; AWS 
Identity and Access Management

Resumo
Esse padrão mostra como testar as configurações do HashiCorp Terraform usando um pipeline de 
integração e entrega contínua (CI/CD) implantado pela AWS CodePipeline.

O Terraform é um aplicativo de interface de linha de comando que ajuda você a usar código para 
provisionar e gerenciar recursos e infraestrutura de nuvem. A solução fornecida nesse padrão cria um 
pipeline de CI/CD que ajuda você a validar a integridade de suas configurações do Terraform executando 
cinco CodePipeline estágios:

1. “checkout”extrai a configuração do Terraform que você está testando de um CodeCommit repositório 
da AWS.

2. “validate”executa ferramentas de validação infrastructure-as-cod (IaC), incluindo tfsec, TFlint e
checkov. O estágio também executa os seguintes comandos de validação do Terraform IaC:terraform 
validateterraform fmt e.

3. “plan”mostra quais mudanças serão aplicadas à infraestrutura se a configuração do Terraform for 
aplicada.

4. “apply”usa o plano gerado para provisionar a infraestrutura necessária em um ambiente de teste.
5. “destroy”remove a infraestrutura de teste que foi criada durante o“apply” estágio.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada
• Git, instalado e configurado em sua máquina local
• Terraform, instalado e configurado em sua máquina local

Limitações

• A abordagem desse padrão implanta a AWS CodePipeline em apenas uma conta e região da AWS. As 
alterações de configuração são necessárias para implantações em várias contas e em várias regiões.

• A função do AWS Identity and Access Management (IAM) que esse padrão fornece 
(codepipeline_iam_role) segue o princípio do mínimo privilégio. As permissões dessa função do IAM 
devem ser atualizadas com base nos recursos específicos que seu pipeline precisa criar.

Versões do produto

• AWS CLI versão 2.9.15 ou posterior
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https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples/tree/main
https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples/tree/main
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/concepts.html#concepts-stages
https://github.com/aquasecurity/tfsec
https://github.com/terraform-linters/tflint
https://www.checkov.io/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html
https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git
https://learn.hashicorp.com/collections/terraform/aws-get-started?utm_source=WEBSITE&utm_medium=WEB_IO&utm_offer=ARTICLE_PAGE&utm_content=DOCS
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Arquitetura

• Terraform versão 1.3.7 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS CodePipeline
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS IAM
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Terraform

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho de pipeline de CI/CD para testar as 
configurações do Terraform em CodePipeline.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Em CodePipeline, um usuário da AWS inicia as ações propostas em um plano do Terraform executando 
oterraform apply comando na AWS CLI.

2. A AWS CodePipeline assume uma função de serviço do IAM que inclui as políticas necessárias para 
acessar CodeCommit o AWS KMS e o Amazon S3. CodeBuild

3. CodePipeline executa o estágio de“checkout” pipeline para extrair a configuração do Terraform de 
um CodeCommit repositório da AWS para teste.

4. CodePipeline executa o“validate” estágio para testar a configuração do Terraform executando as 
ferramentas de validação do IaC e executando os comandos de validação do Terraform IaC em um 
CodeBuild projeto.

5. CodePipeline executa o“plan” estágio para criar um plano no CodeBuild projeto com base na 
configuração do Terraform. O usuário da AWS pode revisar esse plano antes que as alterações sejam 
aplicadas ao ambiente de teste.

6. O Code Pipeline executa o“apply” estágio de implementação do plano usando o CodeBuild projeto 
para provisionar a infraestrutura necessária no ambiente de teste.

7. CodePipeline executa o“destroy” estágio, que é usado CodeBuild para remover a infraestrutura de 
teste que foi criada durante o“apply” estágio.

8. Um bucket Amazon S3 armazena artefatos de pipeline, que são criptografados e descriptografados 
usando uma chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS.

Ferramentas
Ferramentas

Serviços da AWS

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de 
uma versão de software e automatizar as etapas necessárias para liberar alterações de software 
continuamente.
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https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#customer-cmk
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Epopéias

• CodeBuildO AWS é um serviço de compilação totalmente gerenciado que ajuda a compilar código-fonte, 
executar testes de unidade e produzir artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
ajudar a proteger seus dados.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Outros serviços

• HashiCorp O Terraform é um aplicativo de interface de linha de comando que ajuda você a usar código 
para provisionar e gerenciar recursos e infraestrutura de nuvem.

Código

O código para esse padrão está disponível no GitHub aws-codepipeline-terraform-cicdsamplesrepositório. 
O repositório contém as configurações do Terraform necessárias para criar a arquitetura de destino 
descrita nesse padrão.

Epopéias
Provisionar os componentes da solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Clone o GitHub aws-
codepipeline-terraform-
cicdsamplesrepositório 
executando o seguinte comando 
em uma janela do terminal:

git clone https://
github.com/aws-samples/aws-
codepipeline-terraform-cicd-
samples.git

Para obter mais informações, 
consulte Clonar um repositório na 
GitHub documentação.

DevOps engenheiro

Crie um arquivo de definições de 
variáveis do Terraform.

Crie um arquivo terraform.tfvars
com base nos requisitos do 
seu caso de uso. Você pode 
atualizar as variáveis no arquivo
examples/terraform.tfvars que 
está no repositório clonado.

Para obter mais informações, 
consulte Atribuição de valores 
às variáveis do módulo raiz na 
documentação do Terraform.

DevOps engenheiro
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https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://www.terraform.io/docs
https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples
https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples
https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples
https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/values/variables#assigning-values-to-root-module-variables
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/values/variables#assigning-values-to-root-module-variables
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Nota: O arquivo README.md
do repositório inclui mais 
informações sobre as variáveis 
necessárias.

Configure a AWS como provedor 
do Terraform.

1. Em um editor de código, abra 
o arquivo main.tf do repositório 
clonado.

2. Adicione as configurações 
necessárias para estabelecer 
a conectividade com a conta 
de destino da AWS.

Para obter mais informações, 
consulte o provedor da AWS na 
documentação do Terraform.

DevOps engenheiro

Atualize a configuração do 
provedor Terraform para criar o 
bucket de replicação do Amazon 
S3.

1. Abra o diretório S3 do 
repositório executando o 
comando a seguir:

cd ./modules/s3

2. Atualize a configuração do 
provedor Terraform para criar 
o bucket de replicação do 
Amazon S3 atualizando o 
valor da região no arquivo
tf. Certifique-se de inserir a 
região para a qual você deseja 
que o Amazon S3 replique 
objetos.

3. (Opcional) Por padrão, o 
Terraform usa arquivos 
de estado locais para 
gerenciamento de estado. 
Se você quiser adicionar 
o Amazon S3 como back-
end remoto, atualize a 
configuração do Terraform. 
Para obter mais informações, 
consulte Configuração de 
back-end na documentação do 
Terraform.

Nota: A replicação ativa a cópia 
automática e assíncrona de 
objetos nos buckets do Amazon 
S3.

DevOps engenheiro
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https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/settings/backends/configuration
https://developer.hashicorp.com/terraform/language/settings/backends/configuration
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicialize a configuração do 
Terraform.

Para inicializar seu diretório de 
trabalho que contém os arquivos 
de configuração do Terraform, 
execute o seguinte comando na 
pasta raiz do repositório clonado:

terraform init

DevOps engenheiro

Crie o plano Terraform. Para criar um plano do 
Terraform, execute o seguinte 
comando na pasta raiz do 
repositório clonado:

terraform plan --var-
file=terraform.tfvars -
out=tfplan

Nota: O Terraform avalia os 
arquivos de configuração para 
determinar o estado de destino 
dos recursos declarados. Em 
seguida, ele compara o estado 
alvo com o estado atual e cria um 
plano.

DevOps engenheiro

Verifique o plano do Terraform. Analise o plano Terraform e 
confirme se ele configura a 
arquitetura necessária em sua 
conta de destino da AWS.

DevOps engenheiro

Implante a solução. 1. Para aplicar o plano 
Terraform, execute o seguinte 
comando na pasta raiz do 
repositório clonado:

terraform apply "tfplan"

2. Digiteyes para confirmar 
que você deseja implantar os 
recursos.

Nota: O Terraform cria, atualiza 
ou destrói a infraestrutura para 
atingir o estado de destino 
declarado nos arquivos de 
configuração.

DevOps engenheiro
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Valide as configurações do Terraform executando o pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o repositório do 
código-fonte.

1. Na saída do Terraform, 
obtenha os detalhes do
repositório de origem do 
repositório que contém as 
configurações do Terraform 
que você deseja validar.

2. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS. Em 
seguida, abra o CodeCommit 
console.

3. Crie uma nova ramificação 
no repositório de origem 
chamada main. Para obter 
instruções, consulte Criar uma 
filial CodeCommit na AWS na 
CodeCommit documentação.

4. Clone a ramificação
principal do repositório de 
origem em sua estação de 
trabalho local. Para obter 
instruções, consulte Etapas de 
configuração para conexões 
HTTPS com CodeCommit 
repositórios da AWS no 
Windows com o assistente de 
credenciais da AWS CLI na 
CodeCommit documentação.

5. Copie a pasta de
modelos do GitHub aws-
codepipeline-terraform-
cicdsamplesrepositório 
executando o seguinte 
comando:

cp -r templates 
 $YOUR_CODECOMMIT_REPO_ROOT

Nota: A pasta de modelos
contém os arquivos de 
especificação de compilação 
e o script de validação para o 
diretório raiz do repositório de 
origem.

6. Adicione as configurações 
necessárias do Terraform IaC 
à pasta raiz do repositório de 
origem.

7. Adicione os detalhes do back-
end remoto na configuração 
do Terraform do seu projeto. 

DevOps engenheiro
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https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/home
https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/home
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-create-branch.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-create-branch.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/setting-up-https-windows.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte S3 na documentação 
do Terraform.

8. [Opcional] Atualize as 
variáveis na pasta de modelos
para ativar ou desativar 
os escaneamentos pré-
configurados, as versões 
de alteração de ferramentas 
e para especificar seu 
diretório em arquivos de script 
personalizados. Para obter 
mais informações, consulte a 
seção Informações adicionais
desse padrão.

9. Envie as alterações para 
a ramificação principal do
repositório de origem.

Valide os estágios do pipeline. 1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CodePipeline .

2. Na saída gerada 
peloterraform apply 
"tfplan" comando na seção 
Epic anterior, encontre o nome 
do gerado CodePipeline.

3. Abra o pipeline no 
CodePipeline console e 
escolha Liberar alteração.

4. Analise cada estágio do 
pipeline e confirme se está 
funcionando conforme o 
esperado.

Para obter mais informações, 
consulte Exibir detalhes e 
histórico do pipeline (console) no
Guia CodePipeline do usuário da 
AWS.

Importante: quando uma 
alteração é confirmada na 
ramificação principal do 
repositório de origem, o 
pipeline de teste é ativado 
automaticamente.

DevOps engenheiro
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https://developer.hashicorp.com/terraform/language/settings/backends/s3
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https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-view-console.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/pipelines-view-console.html
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a saída do relatório. 1. No CodePipeline console do, 
no painel de navegação à 
esquerda, escolha Construir. 
Em seguida, escolha Histórico 
de relatórios.

2. Analise os relatórios de 
escaneamento tfsec e checkov 
que o pipeline gera. Esses 
relatórios podem ajudá-lo 
a identificar problemas por 
meio de visualizações e 
representações gráficas.

Nota: O <project_name> 
CodeBuild projeto -validate gera 
relatórios de vulnerabilidade 
para seu código durante 
o“validate” estágio.

DevOps engenheiro

Limpe os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe o pipeline e os recursos 
associados.

Para excluir os recursos de teste 
da sua conta da AWS, execute o 
seguinte comando na pasta raiz 
do repositório clonado:

terraform destroy --var-
file=terraform.tfvars

DevOps engenheiro

Solução de problemas

Problema Solução

Você recebe um AccessDenied erro durante 
o“apply” estágio.

1. Analise os registros de execução do CodeBuild 
projeto associados ao“apply” estágio para 
identificar qualquer permissão perdida do IAM. 
Para obter mais informações, consulte Exibir 
detalhes de compilação na AWS CodeBuild no
Guia CodeBuild do usuário da AWS.

2. Em um editor de código, abra a pasta de
módulos do repositório clonado. Em seguida, 
navegue até a pasta iam-role e abra o arquivo
main.tf que está nessa pasta.

3. Na declaração codepipeline_policy, adicione 
as políticas do IAM que são necessárias para 
provisionar recursos em sua conta da AWS.
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https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home
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Recursos relacionados
• Blocos de módulos (documentação do Terraform)
• Como usar o CI/CD para implantar e configurar os serviços de segurança da AWS com o Terraform

(blog da AWS)
• Usando funções vinculadas a serviços (Guia do usuário do IAM)
• create-pipeline (referência de comando da CLI da AWS)
• Configurar a criptografia do lado do servidor para artefatos armazenados no Amazon S3 for 

CodePipeline (Guia CodePipeline do usuário da AWS)
• Cotas para a AWS CodeBuild (Guia CodeBuild do usuário da AWS)
• Proteção de dados na AWS CodePipeline (Guia CodePipeline do usuário da AWS)

Informações adicionais
Módulos Terraform personalizados

A seguir está uma lista de módulos personalizados do Terraform que são usados nesse padrão:

• codebuild_terraform cria os CodeBuild projetos que formam cada estágio do pipeline.
• codecommit_infrastructure_source_repo captura e cria o CodeCommit repositório de origem.
• codepipeline_iam_role cria as funções de IAM necessárias para o pipeline.
• codepipeline_kms cria a chave necessária do AWS KMS para criptografia e descriptografia de objetos do 

Amazon S3.
• codepipeline_terraform cria o pipeline de teste para o CodeCommit repositório de origem.
• s3_artifacts_bucket cria um bucket Amazon S3 para gerenciar artefatos de pipeline.

Crie arquivos de especificação

A seguir está uma lista de arquivos de especificação de construção (buildspec) que esse padrão usa para 
executar cada estágio do pipeline:

• buildspec_validate.yml executa o“validate” estágio.
• buildspec_plan.yml executa o“plan” estágio.
• buildspec_apply.yml executa o“apply” estágio.
• buildspec_destroy .yml executa o“destroy” estágio.

Construir variáveis de arquivo de especificação

Cada arquivo buildspec usa as seguintes variáveis para ativar diferentes configurações específicas de 
compilação:

Variável Valor padrão Descrição

CODE_SRC_DIR "." Define o CodeCommit diretório 
de origem

VERSÃO TF_ “1.3.7" Define a versão do Terraform 
para o ambiente de construção
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https://developer.hashicorp.com/terraform/language/modules/syntax
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-use-ci-cd-deploy-configure-aws-security-services-terraform/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
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https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/S3-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/limits.html
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O arquivo buildspec_validate.yml também suporta as seguintes variáveis para ativar diferentes 
configurações específicas de compilação:

Variável Valor padrão Descrição

SCRIPT_DIR “. /modelos/scripts” Define o diretório do script

MEIO AMBIENTE “desenvolvedor” Define o nome do ambiente

FALHA DE VALIDAÇÃO DE 
IGNORAR

“Y” Ignora a validação em caso de 
falhas

ENABLE_TFVALIDATE “Y” Ativa o Terraform validate 

FORMATO_ENABLE_TF “Y” Ativa o formato Terraform

ENABLE_TFCHECKOV “Y” Ativa varredura de varredura

ENABLE_TFSEC “Y” Ativa varredura tfsec

VERSÃO TFSEC_ “v1.28.1" Define a versão tfsec

Mais padrões
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon EKS usando a AWS PrivateLink e um 

Network Load Balancer (p. 212)
• Associe um CodeCommit repositório da AWS em uma conta da AWS ao SageMaker Studio em outra 

conta (p. 1094)
• Automatize a adição ou atualização de entradas de registro do Windows usando o AWS Systems 

Manager (p. 1166)
• Automatize backups para instâncias de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL usando o AWS 

Batch (p. 222)
• Automatize a exclusão de recursos da AWS usando aws-nuke (p. 1169)
• Automatize a implantação de aplicativos aninhados usando o AWS SAM (p. 2144)
• Automatize a implantação do Node Termination Handler no Amazon EKS usando um pipeline de CI/

CD (p. 230)
• Automatize a configuração do RabbitMQ no Amazon MQ (p. 1241)
• Automatize a criação de recursos AppStream 2.0 usando a AWS CloudFormation (p. 928)
• Crie e implante automaticamente um aplicativo Java no Amazon EKS usando um pipeline de CI/

CD (p. 240)
• Valide e implante automaticamente políticas e funções do IAM em uma conta da AWS usando o 

CodePipeline IAM Access Analyzer e as CloudFormation macros da AWS (p. 2434)
• Faça backup dos servidores Sun SPARC no emulador Stromasys Charon-SSP na nuvem 

AWS (p. 2722)
• Crie um pipeline de dados para ingerir, transformar e analisar dados do Google Analytics usando o AWS 

DataOps Development Kit (p. 436)
• Crie uma PAC de servidor corporativo da Micro Focus com Amazon EC2 Auto Scaling e Systems 

Manager (p. 2078)
• Crie um pipeline para imagens de contêineres reforçadas usando o EC2 Image Builder e o 

Terraform (p. 2449)
• Conecte os serviços da AWS usando uma abordagem sem servidor (p. 2692)
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• Crie uma imagem de contêiner Docker personalizada SageMaker e use-a para treinamento de modelos 
no AWS Step Functions (p. 1106)

• Crie um pipeline nas regiões da AWS que não oferecem suporte à AWS CodePipeline (p. 988)
• Crie alarmes para métricas personalizadas usando a detecção de CloudWatch anomalias da 

Amazon (p. 1198)
• Implemente e gerencie um data lake sem servidor na nuvem da AWS usando a infraestrutura como 

código (p. 451)
• Implante recursos e pacotes do Kubernetes usando o Amazon EKS e um repositório de gráficos do Helm 

no Amazon S3 (p. 277)
• Implemente aplicativos de várias pilhas usando o AWS CDK com TypeScript (p. 2137)
• Implemente as automações de segurança para a solução AWS WAF usando o Terraform (p. 2498)
• Habilite a Amazon GuardDuty condicionalmente usando CloudFormation modelos da AWS (p. 2510)
• Gere recomendações personalizadas e reclassificadas usando o Amazon Personalize (p. 1123)
• Receba notificações do Amazon SNS quando o estado da chave do AWS KMS mudar (p. 1000)
• Melhore o desempenho operacional habilitando o Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 

OUs da AWS com o AWS CDK (p. 1206)
• Instale o agente SSM nos nós de trabalho do Amazon EKS usando o Kubernetes DaemonSet (p. 342)
• Integre o controlador universal Stonebranch com a modernização do mainframe da AWS (p. 2185)
• Modernização do mainframe: DevOps na AWS com a Micro Focus (p. 1004)
• Gerencie aplicativos de contêiner locais configurando o Amazon ECS Anywhere com o AWS 

CDK (p. 2205)
• Migrar registros de DNS em massa para uma zona hospedada privada do Amazon Route 53 (p. 2319)
• Migre cargas de trabalho de criação, treinamento e implantação de ML para a Amazon SageMaker 

usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS (p. 1676)
• Otimize as imagens do Docker geradas pelo AWS App2Container (p. 351)
• Organize um pipeline de ETL com validação, transformação e particionamento usando o AWS Step 

Functions (p. 98)
• Preserve o espaço IP roteável em projetos de VPC com várias contas para sub-redes sem carga de 

trabalho (p. 1016)
• Replique imagens filtradas de contêineres do Amazon ECR em todas as contas ou regiões (p. 368)
• Alterne as credenciais do banco de dados sem reiniciar os contêineres (p. 379)
• Execute tarefas de automação do AWS Systems Manager de forma síncrona a partir do AWS Step 

Functions (p. 2684)
• Configure um pipeline de CI/CD para cargas de trabalho híbridas no Amazon ECS Anywhere usando o 

AWS CDK e GitLab (p. 961)
• Integração de inquilinos na arquitetura SaaS para o modelo de silo usando C# e AWS CDK (p. 2249)
• Use o Terraform para habilitar automaticamente GuardDuty a Amazon para uma organização (p. 2639)
• Valide localmente o código Account Factory para Terraform (AFT) (p. 1063)
• Visualize os resultados do modelo de IA/ML usando o Flask e o AWS Elastic Beanstalk (p. 1152)
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Crie recursos AppStream 2.0 

usando a AWS CloudFormation

Computação de usuário final
Tópicos

• Automatize a criação de recursos AppStream 2.0 usando a AWS CloudFormation (p. 928)
• Mais padrões (p. 932)

Automatize a criação de recursos AppStream 2.0 
usando a AWS CloudFormation

Criado por Ram Kandaswamy (AWS) e Dzung Nguyen (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Computação 
para o usuário final; nativa da 
nuvem; gerenciamento de custos 
DevOps; SaaS

Carga horária: Microsoft

Serviços da AWS: Amazon 
AppStream 2.0; AWS 
CloudFormation

Resumo
Esse padrão fornece exemplos de código e etapas para automatizar a criação de recursos da Amazon 
AppStream 2.0 na nuvem da Amazon Web Services (AWS) usando um CloudFormation modelo da AWS. 
O padrão mostra como usar uma CloudFormation pilha da AWS para automatizar a criação de seus 
recursos de aplicativos AppStream 2.0, incluindo um construtor de imagens, imagem, instância de frota e 
pilha. Você pode transmitir seu aplicativo AppStream 2.0 para usuários finais em um navegador compatível 
com HTML5 usando o modo de desktop ou de entrega do aplicativo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma aceitação dos termos e condições AppStream 2.0
• Conhecimento básico de AppStream recursos, como pilhas, frotas e criadores de imagens

Limitações

• Você não pode modificar a função do AWS Identity and Access Management (IAM) associados a uma 
instância AppStream 2.0 após a criação da instância 2.0.

• Você não pode modificar propriedades (como a sub-rede ou o grupo de segurança) na instância do 
construtor de imagens AppStream 2.0 após a criação do construtor de imagens.
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Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como automatizar a criação de recursos AppStream 2.0 usando um 
CloudFormation modelo da AWS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Você cria um CloudFormation modelo da AWS com base no código YAML na seção Informações 
adicionais desse padrão.

2. O CloudFormation modelo da AWS cria uma pilha CloudFormation de testes da AWS.
a. (Opcional) Você cria uma instância do construtor de imagem usando AppStream 2.0.
b. (Opcional) Você cria uma imagem do Windows usando seu software personalizado.

3. A CloudFormation pilha da AWS cria uma instância e uma pilha de frota AppStream 2.0.
4. Você implanta seus recursos AppStream 2.0 para usuários finais em um navegador compatível com 

HTML5.

Pilha de tecnologia

• Amazon AppStream 2.0
• AWS CloudFormation

Ferramentas
• Amazon AppStream 2.0 — O Amazon AppStream 2.0 é um serviço de streaming de aplicativos 

totalmente gerenciado que fornece acesso instantâneo aos seus aplicativos de desktop de qualquer 
lugar. AppStream 2.0 gerencia os recursos da AWS necessários para hospedar e executar seus 
aplicativos, escala automaticamente e fornece acesso aos seus usuários sob demanda.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

Épicos
(Opcional) Crie uma imagem AppStream 2.0

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale um software 
personalizado e crie uma 
imagem.

1. Instale o aplicativo AppStream 
2.0 que você planeja implantar 
para seus usuários.

2. Use o agente de criação 
de imagem Photon ou um 
PowerShell script para 
criar uma nova imagem do 
Windows para seu software 
personalizado. 

AWS DevOps, arquiteto de 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Observações: Considere usar o 
AppLocker recurso do Windows 
para bloquear ainda mais a 
imagem.

Implante o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o CloudFormation 
modelo da AWS.

1. Salve o código na seção
Informações adicionais desse 
padrão como um arquivo 
YAML.

2. Atualize o arquivo YAML 
com os valores necessários 
para os parâmetros em seu 
ambiente.

Administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem, AWS geral, 
administrador da AWS

Crie uma CloudFormation pilha 
da AWS usando o modelo.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra 
o  CloudFormation console da 
AWS.

2. No painel de navegação, 
escolha Stacks.

3. Selecione Create stack (Criar 
pilha) e With new resources 
(standard) (Com novos 
recursos, padrão).

4. Na seção Pré-requisito — 
Preparar modelo, escolha O 
modelo está pronto.

5. Na seção Especificar modelo, 
escolha Carregar um arquivo
de modelo.

6. Escolha Escolher arquivo
e, em seguida, escolha seu 
CloudFormation modelo 
atualizado da AWS.

7. Conclua o restante das etapas 
do assistente para criar sua 
pilha.

Proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas da 
AWS, engenheiro do Windows

Recursos relacionados
Referências

• Comece a usar a Amazon AppStream 2.0: Configurar com aplicativos de amostra
• Crie uma frota e uma pilha AppStream 2.0

Tutoriais e vídeos
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• Fluxo de trabalho de usuário do Amazon AppStream 2.0
• Como migrar um aplicativo antigo do Windows Forms para o Amazon AppStream 2.0
• AWS re:Invent 2018: Entregue aplicativos de desktop com segurança com o Amazon AppStream 2.0 

(BAP201)

Informações adicionais
O código a seguir é um exemplo de um CloudFormation modelo da AWS que permite criar 
automaticamente recursos AppStream 2.0.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters: 
  SubnetIds: 
    Type: 'List<AWS::EC2::Subnet::Id>' 
  testSecurityGroup: 
    Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup::Id' 
  ImageName: 
    Type: String
Resources: 
   
  AppStreamFleet: 
    Type: 'AWS::AppStream::Fleet' 
    Properties: 
      ComputeCapacity: 
        DesiredInstances: 5 
      InstanceType: stream.standard.medium 
      Name: appstream-test-fleet 
      DisconnectTimeoutInSeconds: 1200 
      FleetType: ON_DEMAND 
      IdleDisconnectTimeoutInSeconds: 1200 
      ImageName: !Ref ImageName 
      MaxUserDurationInSeconds: 345600 
      VpcConfig: 
        SecurityGroupIds: 
          - !Ref testSecurityGroup 
        SubnetIds: !Ref SubnetIds 
  AppStreamStack: 
    Type: 'AWS::AppStream::Stack' 
    Properties: 
      Description: AppStream stack for test 
      DisplayName: AppStream test Stack 
      Name: appstream-test-stack 
      StorageConnectors: 
        - ConnectorType: HOMEFOLDERS 
      UserSettings: 
        - Action: CLIPBOARD_COPY_FROM_LOCAL_DEVICE 
          Permission: ENABLED 
        - Action: CLIPBOARD_COPY_TO_LOCAL_DEVICE 
          Permission: ENABLED 
        - Action: FILE_DOWNLOAD 
          Permission: ENABLED 
        - Action: PRINTING_TO_LOCAL_DEVICE 
          Permission: ENABLED 
  AppStreamFleetAssociation: 
    Type: 'AWS::AppStream::StackFleetAssociation' 
    Properties: 
      FleetName: appstream-test-fleet 
      StackName: appstream-test-stack 
    DependsOn: 
      - AppStreamFleet 
      - AppStreamStack
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Mais padrões
• Coneca a uma instância do Amazon EC2 usando o Gerenciador de sessões (p. 984)
• Melhore a qualidade das chamadas nas estações de trabalho dos agentes nos contact centers do 

Amazon Connect (p. 1246)
• Execute tarefas de automação do AWS Systems Manager de forma síncrona a partir do AWS Step 

Functions (p. 2684)
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Configure um VDI de escalonamento 

auto usando o NICE DCV

High-Performance Computing
Tópicos

• Configure uma infraestrutura de desktop virtual (VDI) com escalabilidade auto usando o NICE 
EnginFrame e o NICE DCV Session Manager (p. 933)

Configure uma infraestrutura de desktop virtual 
(VDI) com escalabilidade auto usando o NICE 
EnginFrame e o NICE DCV Session Manager

Criado por Dario La Porta e Salvatore Maccarone (AWS)

Repositório de código:

• elastic-vdi-infrastructure

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: computação de alto 
desempenho; Infraestrutura

Serviços da AWS: AWS CDK; 
AWS CloudFormation; Amazon 
EC2 Auto Scaling; Elastic Load 
Balancing (ELB)

Resumo
O NICE DCV é um protocolo de exibição remota de alto desempenho que ajuda você a transmitir 
desktops e aplicativos remotos de qualquer nuvem ou data center para qualquer dispositivo, em diferentes 
condições de rede. Com o NICE DCV e o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), você pode 
executar aplicativos com uso intensivo de gráficos remotamente em instâncias do EC2 e transmitir suas 
interfaces de usuário para máquinas cliente remotas mais simples. Isso elimina a necessidade de estações 
de trabalho dedicadas caras e a necessidade de transferir grandes quantidades de dados entre a nuvem e 
as máquinas do cliente.

Esse padrão configura uma infraestrutura de desktop virtual (VDI) totalmente funcional e com 
escalabilidade auto para Linux e Windows, acessível por meio de uma interface de usuário baseada na 
web. A solução VDI fornece aos usuários de pesquisa e desenvolvimento (P&D) uma interface de usuário 
acessível e de alto desempenho para enviar solicitações de análise com uso intensivo de gráficos e revisar 
os resultados remotamente.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Permissões de administrador e um conjunto de chaves de acesso.
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• Kit de ferramentas do AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), instalado e configurado. Para obter 
mais informações, consulte Instalar o AWS.

• Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada para sua conta da AWS. 
Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar a versão mais recente da CLI da AWS.

• Python, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Lançamentos de origem (site do 
Python).

• Uma ou mais nuvens privadas (VPCs) virtuais (VPCs) disponíveis.
• Dois ou mais endereços IP elásticos disponíveis. Para obter mais informações sobre o limite padrão, 

consulte Limite de endereço IP elástico.
• Para as instâncias do Linux EC2, configure um key pair Secure Shell (SSH). Para obter mais 

informações, consulte Pares de chaves e instâncias do Linux.

Versões do produto

• AWS CDK versão 2.26.0 ou posterior
• Python: versão 3.8 ou posterior

Arquitetura
Arquitetura alvo

A figura a seguir mostra os diferentes componentes dessa solução de VDI. O usuário interage com o NICE 
EnginFrame para iniciar instâncias do Amazon EC2 de acordo com os grupos Amazon EC2 Auto Scaling 
para instâncias NICE DCV do Windows e Linux.

Automação e escala

O código incluído nesse padrão cria uma VPC personalizada, sub-redes públicas e privadas, um 
gateway de internet, gateway NAT, Application Load Balancer, grupos de segurança e políticas do IAM. 
CloudFormation A AWS também é usada para criar a frota de servidores NICE DCV Linux e Windows.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar os recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O NICE DCV é um protocolo de exibição remota de alto desempenho que ajuda você a fornecer 
desktops remotos e streaming de aplicativos de qualquer nuvem ou data center para qualquer 
dispositivo, em diferentes condições de rede. Nesse padrão, ele fornece uma experiência eficiente em 
largura de banda que transmite gráficos 3D de computação de alto desempenho (HPC) remotamente.

• O NICE DCV Session Manager ajuda você a criar e gerenciar o ciclo de vida das sessões NICE DCV em 
uma frota de servidores NICE DCV.

• EnginFrameO NICE é uma interface web de front-end avançada para acessar aplicativos técnicos e 
científicos na nuvem.

Repositório de código
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O código desse padrão está disponível na solução VDI de escalonamento automático com o repositório 
NICE EnginFrame e NICE DCV Session Manager.

Epopeias
Implemente a infraestrutura de desktop virtual

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Clone o repositório que contém o 
código.

git clone https://
github.com/aws-
samples/elastic-vdi-
infrastructure.git

Arquiteto de nuvem

Instale as bibliotecas de CDK 
necessárias da AWS.

Instale as bibliotecas do AWS 
CDK.

cd elastic-vdi-
infrastructure
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip3 install -r 
 requirements.txt

Arquiteto de nuvem

Atualize os parâmetros. 1. Abra o arquivo app.py no 
editor de texto de sua escolha.

2. Substitua oCHANGE_ME valor 
dos seguintes parâmetros 
necessários:
• region— A região alvo 

da AWS. Para obter uma 
lista completa, consulte as
regiões da AWS.

• account— O ID da conta 
da AWS de destino. Para 
obter mais informações, 
consulte Encontrar a ID da 
conta da AWS.

• key_name— O key pair 
usado para acessar as 
instâncias do Linux EC2.

3. (Opcional) Modifique os 
valores dos seguintes 
parâmetros para personalizar 
a solução para seu ambiente:
• ec2_type_enginframe— 

O tipo de EnginFrame 
instância

• ec2_type_broker— O 
tipo de instância do Session 
Manager Broker

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• ebs_enginframe_size— 

O tamanho do volume 
do Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) para a 
EnginFrame instância

• ebs_broker_size— O 
tamanho do volume do EBS 
da instância do Session do 
Session

• TagName and 
TagValue— A etiqueta de 
cobrança dos recursos

• efadmin_uid— O 
identificador exclusivo 
do usuário EnginFrame 
administrador (efadmin)

• linux_shared_storage_size— 
O tamanho do OpenZFS em 
gibibytes (GiB)

• Shared_Storage_Linux— 
O ponto de montagem 
do armazenamento 
compartilhado

• Enginframe_installer— 
O link de download para 
EnginFrame

• Session_Manager_Broker_Installer— 
O link de download para o 
Session Manager Broker

4. Salve e feche o arquivo
app.py.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a solução. Execute os seguintes comandos 
em sequência.

cdk bootstrap
cdk deploy Assets-Stack 
 Parameters-Stack
cdk deploy Elastic-Vdi-
Infrastructure

Quando a implantação estiver 
concluída, as duas saídas a 
seguir serão retornadas:

• Elastic-Vdi-
Infrastructure.EnginFrameURL— 
O endereço HTTPS do 
EnginFrame portal

• Elastic-Vdi-
InfrastruSecretEFadminPassword— 
O nome do recurso da Amazon 
(ARN) do segredo do que 
contém a senha para o usuário
efadmin

Anote esses valores. Você os 
usa mais tarde nesse padrão.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a frota de servidores 
Linux.

1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CloudFormation .

2. Escolha Criar pilha e, em 
seguida, escolha Com novos 
recursos.

3. Na pasta cloudformation_files, 
selecione o arquivo dcv-linux-
fleet.yaml.

4. Na página Especificar 
detalhes da pilha, defina os 
seguintes parâmetros:
• Nome da pilha — O nome 

da pilha.
• DcvFleet— O nome da frota 

NICE DCV. Não deixe esse 
valor em branco nem use 
espaços.

• InstanceType— O tipo de 
instância da frota.

• RootVolumeSize— O 
tamanho do volume raiz da 
instância Linux EC2.

• MinSize— O número 
mínimo de nós que devem 
estar disponíveis e não 
estar executando nenhuma 
sessão de DCV. Por 
exemplo, se você entrar2, 
a solução começa com 2 
nós. Quando um usuário 
cria uma sessão, o número 
de nós disponíveis diminui 
para1, e a solução cria outro 
nó para manter o mínimo.

• MaxSize— O número 
máximo de nós na frota. Os 
usuários não podem iniciar 
novas sessões se o máximo 
for atingido.

• BillingTagName— O nome 
da etiqueta usada para 
cobrança. Esse nome 
de tag deve ser diferente 
daquele usado para a pilha 
do Windows.

• BillingTagValue— O valor 
da etiqueta usada para 
cobrança.

5. Conclua o assistente de 
criação da pilha e escolha

Arquiteto de nuvem

938

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


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Enviar para começar a criar a 
pilha.

Implante a frota de servidores 
Windows.

1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CloudFormation .

2. Escolha Criar pilha e, em 
seguida, escolha Com novos 
recursos.

3. Na pasta cloudformation_files, 
selecione o arquivo dcv-
windows-fleet.yaml.

4. Na página Especificar 
detalhes da pilha, defina os 
seguintes parâmetros:
• Nome da pilha — O nome 

da pilha.
• DcvFleet— O nome da frota 

NICE DCV. Não deixe esse 
valor em branco nem use 
espaços.

• InstanceType— O tipo de 
instância da frota.

• RootVolumeSize— O 
tamanho do volume raiz da 
instância do Windows EC2.

• MinSize— O número 
mínimo de nós que devem 
estar disponíveis e não 
estar executando nenhuma 
sessão de DCV.

• MaxSize— O número 
máximo de nós na frota.

• BillingTagName— O nome 
da etiqueta usada para 
cobrança. Esse nome de tag 
deve ser diferente daquele 
usado para a pilha Linux.

• BillingTagValue— O valor 
da etiqueta usada para 
cobrança.

5. Conclua o assistente de 
criação da pilha e escolha
Enviar para começar a criar a 
pilha.

Arquiteto de nuvem
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Acesse o ambiente implantado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Recupere a senha EnginFrame 
de administrador.

A conta de EnginFrame 
administração se chama efadmin
e a senha é armazenada no 
AWS Secrets Manager como 
secreta. O ARN do segredo é 
gerado dinamicamente e é visível 
na saída da implantação do AWS 
CDK.

1. No épico anterior, na
história Deploy the solution, 
abaixo daElastic-Vdi-
Infrastructure.SecretEFadminPassword
saída, encontre o ARN do 
segredo gerado.

2. Siga um destes procedimentos 
para recuperar o segredo:
• Use o console do Secrets 

Manager. Para obter mais 
informações, consulte
Recuperar segredos.

• Digite o comando get-
secret-value .

aws secretsmanager get-
secret-value \ 
   --secret-id 
 <secret_arn> \ 
   --query SecretString 
 \ 
   --output text

Arquiteto de nuvem

Acesse o EnginFrame portal. 1. No épico anterior, na
história Implantar a solução, 
abaixo daElastic-Vdi-
Infrastructure.EnginFrameURL
saída, encontre o endereço 
HTTPS do EnginFrame portal.

2. Em um navegador da Web, 
digite o endereço HTTPS do 
portal.

3. Insira as credenciais do 
usuário efadmin.

Arquiteto de nuvem

Inicie uma sessão do Windows. 1. No EnginFrame portal, no 
menu, escolha Área de
trabalho do Windows.

2. Quando você for solicitado 
a entrar como administrador 
do Windows, digite a mesma 

Arquiteto de nuvem
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
senha usada para o usuário
efadmin.

3. Confirme se a sessão do 
Windows foi iniciada com 
êxito.

Inicie uma sessão Linux. 1. No EnginFrame portal, no 
menu, escolha Linux Desktop.

2. Quando você for solicitado 
a fazer login, insira as 
credenciais do usuário
efadmin.

3. Confirme se a sessão do Linux 
foi iniciada com êxito.

Arquiteto de nuvem

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua as pilhas. No CloudFormation console da 
AWS, exclua as pilhas das frotas 
de servidores Windows e Linux. 
Para obter mais informações, 
consulte Excluir uma pilha.

Arquiteto de nuvem

Exclua a infraestrutura. Exclua a infraestrutura 
implantada usando o seguinte 
comando do AWS CDK.

cdk destroy --all

Arquiteto de nuvem

Solução de problemas

Problema Solução

A implantação não foi concluída porque foi 
interrompida.

Siga as instruções no Clean up epic e repita esse 
padrão para implantar o ambiente novamente.

Recursos relacionados
• NICE DCV
• BOM EnginFrame
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Configurar uma extensão de data 

center para o VMware Cloud on AWS

Nudas das das das
Tópicos

• Configurar uma extensão de data center para o VMware Cloud on AWS usando o modo vinculado 
híbrido (p. 942)

• Configurar o VMware vRealize Automation para provisionar VMs na nuvem VMware na AWS (p. 945)
• Implemente um SDDC da VMware na AWS usando o VMware Cloud on AWS (p. 952)
• Migre VMs para a VMware Cloud on AWS usando a migração assistida pelo HCX OS (p. 958)
• Configure um pipeline de CI/CD para cargas de trabalho híbridas no Amazon ECS Anywhere usando o 

AWS CDK e GitLab (p. 961)
• Mais padrões (p. 973)

Configurar uma extensão de data center para o 
VMware Cloud on AWS usando o modo vinculado 
híbrido

Criado por Deepak Kumar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Nuvem híbrida; 
infraestrutura; migração

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Direct 
Connect

Resumo
Esse padrão descreve como você pode usar o Modo Vinculado Híbrido para visualizar e gerenciar 
inventários em um data center local e em um data center definido por software (SDDC) do VMware Cloud 
on AWS usando uma única interface VMware vSphere Client. 

Ao configurar o modo vinculado híbrido, você pode migrar suas máquinas virtuais (VMs) e aplicativos 
locais para o SDDC na nuvem. Suas equipes de TI podem então gerenciar seus recursos baseados na 
nuvem com ferramentas conhecidas da VMware e sem precisar de novas ferramentas. Você também 
pode garantir operações consistentes e administração simplificada usando o equipamento VMware Cloud 
Gateway.   

Esse padrão fornece duas opções para configurar o Modo Vinculado Híbrido, mas você só pode usar uma 
opção por vez. A primeira opção instala o dispositivo Cloud Gateway e o usa para se conectar do vCenter 
Server local ao SDDC na nuvem. A segunda opção configura o modo vinculado híbrido a partir do SDDC 
na nuvem. 
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos (ambas as opções)

• Um datacenter no local e um SDDC na nuvem.
• Uma conexão existente entre o data center local e o SDDC na nuvem, usando o AWS Direct Connect, 

uma VPN ou ambos. 
• O data center local e o SDDC na nuvem são sincronizados com o protocolo de tempo de rede (NTP) ou 

outra fonte de tempo confiável.
• A latência máxima de um tempo de ida e volta entre o data center local e o SDDC na nuvem não excede 

100 ms.
• Administradores de nuvem com acesso ao seu ambiente local.
• O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do vCenter Server deve ser definido como um 

endereço IP privado.

Pré-requisitos para a Opção 1

• O ambiente local deve ser executado no vSphere 6.5.0d ou posterior. 
• O Cloud Gateway Appliance e o vCenter Server podem se comunicar pelo AWS Direct Connect, por uma 

VPN ou por ambos.
• O dispositivo Cloud Gateway atende aos requisitos de hardware.
• As portas do firewall estão abertas.

Pré-requisitos para a Opção 2

• O vCenter Server local é executado no vSphere 6.0 Update 3 ou posterior, ou no vSphere 6.5.0d ou 
posterior.

• As credenciais de logon estão disponíveis para o domínio de logon único (SSO).
• Os usuários no ambiente local têm acesso somente para leitura ao nome distinto básico (Base DN).
• O servidor local do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) está configurado para o VMware Management 

Gateway.
• Implemente testes de conectividade de rede usando o VMware Connectivity Validator.
• As portas do firewall estão abertas.

Limitações

• O modo vinculado híbrido só pode conectar um domínio local do modo vinculado avançado do vCenter 
Server. 

• O modo híbrido vinculado só oferece suporte ao vCenter Server local executando a versão 6.7 ou 
posterior.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra as duas opções para configurar o modo vinculado híbrido.

Migração de diferentes tipos de carga de trabalho usando o modo vinculado híbrido
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Ferramentas

O modo híbrido vinculado oferece suporte à migração de cargas de trabalho entre um data center local 
e um SDDC na nuvem usando uma migração a frio ou uma migração ao vivo com o VMware vSphere 
vMotion. Os fatores que devem ser considerados ao escolher o método de migração incluem o tipo e a 
versão do switch virtual, o tipo de conexão com o SDDC na nuvem e a versão do hardware virtual.

Uma migração a frio é apropriada para VMs que passam por períodos de inatividade. Você pode desligar 
as VMs, migrá-las e depois ativá-las novamente. O tempo de migração é mais rápido porque não há 
necessidade de copiar a memória ativa. Recomendamos usar uma migração a frio para aplicativos 
que aceitam tempo de inatividade (por exemplo, aplicativos de nível 3 ou cargas de trabalho de 
desenvolvimento e teste). Se suas VMs não passarem por períodos de inatividade, você deve considerar 
uma migração ao vivo usando o VMotion para seus aplicativos essenciais. 

O diagrama a seguir fornece uma visão geral dos diferentes tipos de migração de carga de trabalho 
usando o modo vinculado híbrido. 

Ferramentas
• O VMware Cloud on AWS é uma oferta de nuvem integrada desenvolvida em conjunto pela AWS e pela 

VMware.
• O VMware Cloud Gateway Appliance permite vários casos de uso de nuvem híbrida em que os recursos 

locais estão conectados aos recursos da nuvem.
• O VMware vSphere é a plataforma de virtualização da VMware, que transforma data centers em 

infraestruturas computacionais agregadas que incluem recursos de CPU, armazenamento e rede. 

Epopeias
Opção 1 - Use o modo vinculado híbrido com o dispositivo Cloud Gateway

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o dispositivo Cloud 
Gateway.

1. Faça login no console do 
VMware Cloud on AWS e 
baixe o dispositivo Cloud 
Gateway.

2. Instale o dispositivo Cloud 
Gateway em seu ambiente 
local com as duas etapas a 
seguir:   
• Escolha Iniciar para 

configurar e, em seguida, 
implantar o Cloud Gateway 
Appliance.

• Configure o modo vinculado 
híbrido.

Para obter mais informações 
e etapas detalhadas, consulte
Configurando o modo vinculado 
híbrido usando o dispositivo 
vCenter Cloud Gateway na 
documentação da VMware. 

Administrador da nuvem
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Opção 2 - Use o modo vinculado híbrido do SDDC na nuvem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o modo vinculado 
híbrido a partir do SDDC na 
nuvem.

1. Faça login no console do 
VMware Cloud on AWS e use 
o Connectivity Validator para 
verificar toda a conectividade 
de rede necessária. Para 
obter mais informações 
sobre isso, consulte Validar 
a conectividade de rede para 
o modo vinculado híbrido na 
documentação da VMware. 

2. Faça login no vSphere Client 
do SDDC em nuvem, escolha
Menu, escolha Administração
e, em seguida, escolha
Domínios.

3. Na seção Nuvem híbrida, 
escolha Domínios vinculados
e, em seguida, conecte-se ao 
seu servidor vCenter local.

4. Adicione uma fonte de 
identidade ao domínio SDDC 
Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP) na nuvem. 
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Adicionar 
uma fonte de identidade ao 
domínio SDDC LDAP na 
documentação da VMware.

Administrador da nuvem

Recursos relacionados
• Configurando o modo vinculado híbrido
• Configurando o modo híbrido vinculado para a VMware Cloud on AWS

Configurar o VMware vRealize Automation para 
provisionar VMs na nuvem VMware na AWS

Criado por Deepak Kumar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Nuvem híbrida; 
infraestrutura

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Direct 
Connect; AWS Site-to-Site VPN
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Resumo
O VMware vRealize Automation é um software de automação que você pode usar para solicitar e gerenciar 
recursos de TI. Ao optar por configurar o vRealize Automation com o VMware Cloud on AWS, você pode 
automatizar a entrega de máquinas virtuais (VMs), aplicativos e serviços de TI em vários data centers e 
ambientes de nuvem.

Em seguida, suas equipes de TI podem criar itens de catálogo para configurar os recursos operacionais e 
de provisionamento de serviços que seus usuários podem solicitar e usar com as ferramentas existentes 
do vRealize Automation. Você também pode melhorar sua agilidade e eficiência de TI integrando o 
VMware Cloud on AWS com o vRealize Automation Cloud Assembly.

Esse padrão descreve como configurar o VMware vRealize Automation para criar automaticamente VMs 
ou recursos de aplicativos no VMware Cloud on AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um data center local existente e um data center definido por software (SDDC) da VMware Cloud on 
AWS. Para obter mais informações sobre o SDCC na nuvem, consulte Sobre data centers definidos por 
software na documentação da VMware.

• Uma conexão existente entre o data center local e o SDDC na nuvem, usando o AWS Direct Connect, 
uma VPN (baseada em rotas ou políticas) ou ambas.

• O data center local e o SDDC na nuvem são sincronizados com o protocolo de tempo de rede (NTP) ou 
outra fonte de tempo confiável.

• A latência máxima de um tempo de ida e volta entre o data center local e o SDDC na nuvem não excede 
100 ms.

• O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do vCenter Server deve ser definido como um 
endereço IP privado.

• Usuários do SDDC na nuvem com acesso ao seu ambiente local.
• Acesso do proprietário da organização na função de serviço vRealize Automation Cloud Assembly.
• Usuários finais com permissão no vRealize Automation Service Broker para consumir o serviço.
• A faixa de roteamento entre domínios sem classe (CIDR) do data center local deve estar aberta para 

a geração de tokens de API a partir do console da VMware Cloud on AWS. A lista a seguir fornece as 
funções mínimas necessárias para gerar tokens de API:
• Membro da organização
• Proprietário da organização
• Funções de serviço — VMware Cloud on AWS
• Administrador
• Administrador do NSX Cloud
• NSX Cloud Auditor

Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de conectividade para o VMware Cloud on AWS 
SDDCs no blog da AWS Partner Network. 

Limitações

• Você só pode configurar 20 contas do VMware Cloud com endpoints públicos em um vRealize 
Automation. Para obter mais informações sobre isso, consulte Máximos de escalabilidade e 
simultaneidade na documentação da VMware. 
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Arquitetura

Versões do produto

• vRealize Automation versão 8.x ou posterior
• VMware vRealize Identity Manager versão 3.x ou posterior
• VMware vRealize Suite Lifecycle Manager versão 8.x ou posterior

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra os serviços do vRealize Automation que podem usar a infraestrutura de 
ambientes locais e do VMware Cloud on AWS.

Componentes do VMware Cloud Assembly

O VMware Cloud Assembly é um componente essencial do vRealize Automation e você pode usá-lo para 
implantar e provisionar VMs e recursos de computação. A tabela a seguir descreve os componentes do 
VMware Cloud Assembly que devem ser configurados para provisionar VMs no VMware Cloud on AWS.

Componentes Definição

Conta na nuvem A Conta na Nuvem fornece detalhes da conexão 
(por exemplo, nome do servidor, nome de usuário 
e senha, chave de acesso e token de API). O 
VMware Cloud Assembly usa a Cloud Account 
para coletar um inventário de seus recursos.

Zonas de nuvem As zonas de nuvem identificam limites de recursos 
na Conta de Nuvem (por exemplo, regiões da 
AWS e SDDC na nuvem). As zonas de nuvem 
associam recursos de computação ao projeto 
Cloud Assembly. 

Projetos Um projeto é uma entidade lógica que consiste em 
usuários e recursos, como zonas de nuvem. Ele 
também consiste em cotas de recursos e políticas 
de nomenclatura de VM que são usadas ao criar a 
VM.

Mapeamentos de sabores O mapeamento de sabores fornece informações 
sobre a capacidade da VM (por exemplo, número 
de CPUs e quantidade de memória) que são 
usadas no Cloud Template.

Mapeamentos de imagem O mapeamento de imagens mapeia o modelo de 
VM do VMware vSphere e a imagem da Amazon 
Web Services (AWS) que são usados no modelo 
de nuvem. Para obter mais informações sobre 
isso, consulte Saiba mais sobre mapeamentos de 
imagens no vRealize Automation na documentação 
da VMware.    

Perfil de rede O perfil de rede controla a decisão de 
posicionamento de escolher uma rede durante o 
provisionamento da VM.
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Perfil de armazenamento O perfil de armazenamento controla a decisão de 
posicionamento de escolher o armazenamento 
durante o provisionamento da VM.

Modelos de nuvem Os modelos de nuvem da VMware são um 
componente importante do vRealize Automation 
porque definem o provisionamento e a 
orquestração da infraestrutura em nuvem. 
Os modelos de nuvem são especificações 
dos recursos e incluem o tipo de recurso, as 
propriedades do recurso e a entrada a ser coletada 
dos usuários.

Ferramentas
• VMware vRealize Automation — o vRealize Automation é uma plataforma de automação de 

infraestrutura com gerenciamento de estado e conformidade orientados por eventos. Ele foi projetado 
para ajudar as organizações a controlar e proteger nuvens de autoatendimento, automação multinuvem 
com governança e fornecimento de infraestrutura DevOps baseada. 

• VMware Cloud on AWS — O VMware Cloud on AWS é uma oferta de nuvem integrada desenvolvida em 
conjunto pela AWS e pela VMware. 

Epopeias
Gere os tokens da API

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere os tokens de API de sua 
conta do VMware Cloud on AWS.

1. Faça login no console do 
VMware Cloud.

2. Na barra de ferramentas do 
VMware Cloud Services, 
escolha Minha conta e, em 
seguida, Token de API.

3. Insira um nome para seu 
token de API, forneça a vida 
útil necessária e defina os 
escopos do token. 

4. Escolha a caixa de seleção
Open ID e, em seguida, 
escolha Generate. 

5. Registre as credenciais do 
token da API.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como faço 
para gerar tokens de API na 
documentação da VMware. 

Administrador de nuvem
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Instale o vRealize Automation em seu datacenter no local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o download do software 
necessário.

Faça o download do arquivo 
ISO do VMware vRealize Suite 
no Portal My VMware. Esse 
pacote contém o vRealize Suite 
Lifecycle Manager, o VMware 
Identity Manager e o vRealize 
Automation.

Administrador de nuvem

Instale o software . Instale o software e conecte-
se ao seu SDCC na nuvem 
seguindo as instruções em Como 
instalar o vRealize Suite Lifecycle 
Manager com o Easy Installer 
for vRealize Automation e o 
VMware Identity Manager na 
documentação da VMware.

Importante: Certifique-se de que 
o seguinte esteja disponível para 
sua instalação:

• A configuração local do 
VMware vCenter Server e as 
credenciais de login

• Os detalhes da rede para o 
IP e a sub-rede do vRealize 
Automation

• A chave de licença do vRealize 
Automation

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem

Connect o VMware Cloud on AWS com o VMware Cloud Assembly

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure suas contas na nuvem. 1. No VMware Cloud Console, 
abra a guia Infraestrutura, 
escolha Gerenciar — Contas 
na nuvem e escolha Adicionar 
contas na nuvem. 

2. Escolha o VMware Cloud on 
AWS como o tipo.

3. Cole as informações do 
token da API que você 
registrou anteriormente. Isso 
preenche todos os SDDCs de 
nuvem disponíveis em sua 
organização VMware Cloud on 
AWS. 

4. Escolha o SDCC de nuvem 
necessário e, em seguida, 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
forneça o nome de usuário 
e a senha do vCenter para o 
SDDC.

5. Depois de ser autenticado 
com sucesso, você pode ver 
a conta integrada do VMware 
Cloud on AWS com um status
OK.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar uma 
conta de nuvem da VMware 
Cloud na AWS no vRealize 
Automation na documentação da 
VMware. 

Configure o projeto. 1. No VMware Cloud Console, 
abra a guia Projetos e escolha
Novo projeto. 

2. Insira o nome do seu projeto.
3. Abra a guia Cloud Zones e 

escolha a conta padrão da 
nuvem da VMware na nuvem 
da AWS.

Administrador de nuvem

Configure a zona de nuvem. 1. No VMware Cloud Console, 
abra Cloud Zones e escolha a 
zona de nuvem para seu data 
center SDDC.

2. Por 
padrão,cloudadmin@vmc.local
(esse é o ID de usuário local 
padrão para o vCenter do 
SDDC na nuvem) só tem 
acesso ao provisionamento 
noCompute-ResourcePool. 

3. Abra a guia Compute em
Cloud Zones e escolha
Computar-ResourcePool.

Administrador de nuvem

Configure o mapeamento de 
sabores.

1. Abra a guia Mapeamentos 
de sabores e crie um novo 
mapeamento de sabores.

2. Insira o nome do tipo, escolha 
a conta do VMware Cloud 
on AWS e forneça o número 
de vCPUs e a quantidade de 
memória. 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o mapeamento de 
imagens.

1. Abra Mapeamentos de 
Imagem e crie um novo 
mapeamento de imagem.

2. Insira o nome da imagem.
3. Escolha a conta do VMware 

Cloud on AWS e forneça os 
modelos de conta de nuvem 
necessários.

Administrador de nuvem

Configurar o perfil de rede. 1. Abra o Perfil de Rede e crie 
um novo perfil de rede.

2. Insira o nome do perfil de 
rede.

3. Abra a guia Rede e escolha 
a rede existente que 
você deseja usar para 
provisionamento.

Administrador de nuvem

Configure o perfil de 
armazenamento.

1. Abra o perfil de 
armazenamento e 
escolha Novo perfil de 
armazenamento.

2. Insira o nome do perfil de 
armazenamento.

3. Na seção Políticas, crie uma 
nova política.

4. Escolha Workload 
Datastore. Por 
padrão,cloudadmin@vmc.local 
só tem acesso ao 
provisionamento no 
armazenamento de dados da 
carga de trabalho. 

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o modelo de nuvem. 1. Abra a guia Design, escolha
Cloud Templates e escolha
New From e Blank Canvas.

2. Forneça o nome e a descrição 
do Cloud Template.

3. Escolha o projeto criado por 
você anteriormente. 

4. Na página de design de 
recursos do Cloud Template, 
arraste os componentes para 
a tela em branco de acordo 
com suas necessidades. 

5. Escolha Testar para testar o 
modelo e corrigir quaisquer 
problemas.

6. Escolha Implantação e forneça 
o nome da implantação para 
implantar as VMs. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar um 
modelo básico de nuvem na 
documentação da VMware.

Administrador de nuvem

Recursos relacionados
• Connect o vRealize Automation versão 8.x ao seu SDDC:
• Implemente um SDDC a partir da nuvem VMware no console da AWS
• Integração do AWS Direct Connect com a VMware Cloud on AWS

Implemente um SDDC da VMware na AWS usando 
o VMware Cloud on AWS

Criado por Deepak Kumar (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: nuvem híbrida; 
infraestrutura

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon VPC

Resumo
Esse padrão descreve como criar um data center definido por software (SDDC) baseado em VMware 
hospedado na nuvem Amazon Web Services (AWS). Você pode implantar um SDDC para migrar suas 
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cargas de trabalho baseadas no VMware vSphere para a nuvem da AWS e aproveitar os serviços da 
AWS enquanto usa suas ferramentas e habilidades existentes da VMware. Você pode usar esse SDDC 
para executar seus aplicativos de produção em ambientes de nuvem privada, pública e híbrida baseados 
no VMware vSphere, com acesso otimizado aos serviços da AWS. Por exemplo, você pode usar o 
SDDC como um local secundário para recuperação de desastres ou para estender seu data center para 
diferentes localizações geográficas.

O VMware Cloud on AWS é um serviço pay-as-you-go (sob demanda) que permite que empresas de 
todos os tamanhos executem cargas de trabalho em ambientes de nuvem baseados no VMware vSphere 
usando uma ampla variedade de serviços da AWS. Você pode começar com um mínimo de 2 hosts 
por cluster SDDC e escalar até 16 hosts por cluster em seu ambiente de produção. Para obter mais 
informações, consulte o site da VMware Cloud on AWS. Para saber mais sobre SDDCs, consulte Sobre 
data centers definidos por software na documentação da VMware.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Inscreva-se em uma conta MyVMware e preencha todos os campos.
• Cadre-se para uma conta da AWS. Para obter instruções, consulte o Centro de conhecimento da AWS.
• Inscreva-se em uma conta MyVMware Cloud on AWS. Um link de ativação é enviado para o endereço 

de e-mail que você especifica ao se cadre-se.

Limitações

• Consulte as páginas de limites de configuração do VMware Cloud on AWS no site da VMware.

Versões do produto

• Consulte as notas de versão do VMware Cloud on AWS na documentação da VMware.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

O diagrama a seguir mostra a pilha de software da VMware, incluindo vSphere, vCenter, vSAN e NSX-
T, em execução na infraestrutura dedicada de bare-metal da AWS. Você pode gerenciar recursos e 
ferramentas da VMware na AWS com integração perfeita com outros serviços da AWS, como o Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o Amazon 
DynamoDB e o Amazon DynamoDB. 

A entidade básica do VMware Cloud on AWS é um SDDC, que inclui os seguintes componentes:

• Computação: O componente de computação é a camada mais baixa da nuvem VMware no SDDC 
da AWS. O VMware Cloud on AWS é executado em instâncias bare metal do Amazon EC2. 
Isso incluii3.metal i3en.metal e fornecem acesso direto direto a recursos físicos, como os 
processadores e a memória.

• Armazenamento: os clusters SDDC oferecem suporte ao VMware vSAN com uma configuração 
totalmente flash para armazenamento usando armazenamento flash expresso de memória não volátil 
(NVMe), que fornece armazenamento rápido e de alto desempenho. 

• Rede: os recursos e as políticas de rede são gerenciados usando o VMware NSX-T no cluster SDDC. 
Redes virtuais de várias camadas são criadas no cluster SDDC para separar os recursos da rede 
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do equipamento físico. Isso permite que os usuários do VMware Cloud on AWS criem redes lógicas 
definidas por software.

Ferramentas
• VMware Cloud on AWS — O VMware Cloud on AWS é uma oferta de nuvem integrada desenvolvida em 

conjunto pela AWS e pela VMware. 

Epopéias
Crie uma VPC e uma sub-rede em sua conta da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login na sua conta da AWS. Faça login na sua conta da AWS
com credenciais que tenham 
permissões de administrador.

Administrador de config

Crie uma nova VPC. Nesta etapa, você define uma 
nuvem privada virtual privada 
virtual (VPC) vinculada ao SDDC. 
Se já tiver uma VPC que deseja 
usar para o SDDC, ignore esta 
etapa.

1. Escolha a região da AWS para 
implantar sua nuvem VMware 
no SDDC da AWS.   

2. Abra o console da 
Amazon VPC em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
vpc/.

3. No painel de navegação, 
escolha Your VPCs (Suas 
VPCs).

4. Escolha Create VPC (Criar 
VPC).

5. Especifique as configurações 
de VPC, como a tag de nome
da VPC, o bloco CIDR IPv4, a
locação (manter como padrão) 
e escolha Criar VPC. 

6. Quando a VPC tiver sido 
criada, escolha Close 
(Fechar).

Para obter mais informações, 
consulte Criar e configurar sua 
VPC na documentação da AWS.

Administrador de config

Crie uma sub-rede privada. Agora, você criará uma sub-
rede privada para a elastic 

Administrador de config
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
network interface (ENI) para 
cada zona de disponibilidade. 
Recomendamos que você use 
uma sub-rede sem um gateway 
de Internet conectado.

1. Abra o console da 
Amazon VPC em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
vpc/.

2. No painel de navegação, 
escolha Sub-redes.

3. Selecione Create Subnet. 
4. Na página Criar sub-rede, 

escolha a VPC criada 
anteriormente.

5. Conclua as configurações 
da sub-rede, incluindo um
nome de sub-rede, zona de 
disponibilidade e bloco CIDR
IPv4.

6. Selecione Create Subnet.

Repita essas etapas para criar 
sub-redes para cada zona de 
disponibilidade na região.

Ative o VMware Cloud on AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative o serviço. Quando você se inscreve 
em uma conta MyVMware, 
a VMware envia um e-mail 
de boas-vindas e um link de 
ativação para o endereço de e-
mail que você especificou.

1. Abra o link Ativar serviço no e-
mail de boas-vindas em seu 
navegador.

2. Faça login com as credenciais 
do MyVMware.

3. Revise e aceite os termos 
e condições do uso dos 
serviços.

4. Conclua o processo de 
ativação da conta. Você 
será redirecionado para 
o console VMware Cloud 
on AWS. (Observação: as 

Administrador de config
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
contas do VMware Cloud 
on AWS são baseadas 
em uma organização, que 
representa um grupo ou linha 
de negócios inscrita na conta. 
Essa organização não tem 
nenhuma relação com a AWS 
Organizations.)

5. Na página Selecionar ou 
criar organização, crie uma 
organização vinculada à conta 
MyVMware.

6. Insira o Nome e o Endereço
da Organização para distinção 
lógica.

7. Selecione Criar organização
para concluir o processo.

Para obter mais informações 
sobre esse processo, consulte o
Guia de Implantação e Melhores 
Práticas do SDDC na AWS na 
documentação da AWS.

Atribua funções do IAM. Quando a organização for criada, 
atribua acesso privilegiado 
a usuários específicos para 
acessar os serviços de 
nuvem e o console SDDC, os 
componentes do SDDC e do 
NSX. Para obter instruções, 
consulte Atribuir uma função de 
serviço do VMC a um membro da 
organização na documentação 
da VMware.

Existem dois tipos de funções da 
organização:

• Os processadores da nuvem 
podem adicionar, remover e 
modificar usuários e acessar 
todos os recursos da config de 
nuvem. 

• Os membros da organização 
podem acessar somente os 
recursos da nuvem. 

Administrador de config
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Implantar um SDDC de SDDC de memória RAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente um SDDC em sua 
conta do VMware Cloud on AWS.

1. Faça login no console do VMC 
em https://vmc.vmware.com.

2. Escolha o serviço VMware 
Cloud on AWS entre os 
serviços disponíveis.

3. Escolha Criar SDDC.
4. Insira as propriedades do 

SDDC, como região da 
AWS, implantação (host 
único, vários hosts ou cluster 
estendido), tipo de host,
nome do SDDC, número de 
hosts, capacidade do host e
capacidade total e escolha
Avançar.

5. Connect à sua conta da AWS 
e escolha Avançar.

6. Selecione sua VPC e sua 
sub-rede configuradas 
anteriormente e, em seguida, 
escolha Avançar.

7. Insira o bloco CIDR da sub-
rede de gerenciamento para o 
SDDC e escolha PRÓXIMO. 
Para obter mais informações, 
consulte Seleção de sub-redes 
IP e conectividade para seu 
SDDC no blog da VMware 
Cloud.

8. Marque as duas caixas 
de seleção para confirmar 
que você assume a 
responsabilidade pelos custos 
de implantação de um SDDC 
e escolha Implantar SDDC.

Você será cobrado ao escolher
Implantar SDDC. Você não 
poderá pausar ou cancelar o 
processo de implantação, que 
leva algum tempo para ser 
concluído.

Para obter mais informações 
sobre a criação de um SDDC, 
consulte Implantar um SDDC 
a partir do console do VMC na 
documentação da VMware.

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados
• Implantação e gerenciamento de um data center definido por software (documentação da VMware)
• Recursos do VMware Cloud on AWS (site da AWS)
• Acelere a migração e a modernização da nuvem com o VMware Cloud on AWS (vídeo)   

Migre VMs para a VMware Cloud on AWS usando a 
migração assistida pelo HCX OS

Criado por Deepak Kumar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Ambiente não vSphere Destino:  VMware Cloud on AWS 
SDDC

Tipo R: Realocar Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Tecnologias: Nuvem híbrida; 
migração

Resumo
Esse padrão descreve como migrar uma máquina virtual (VM) de um ambiente não vSphere para o 
VMware Cloud na Amazon Web Services (AWS) usando a migração assistida pelo sistema operacional 
(OSAM).

O OSAM faz parte do VMware Hybrid Cloud Extension (HCX), que está incluído no VMware Cloud on 
AWS. Você pode usar o OSAM para migrar um ambiente não vSphere, como VMware KVM ou Hyper-V, 
para o VMware Cloud on AWS. O OSAM usa o software Sentinel, que você instala em uma VM convidada 
do Windows ou Linux para ajudar na replicação da VM do seu ambiente local para um data center definido 
por software (SDDC) na VMware Cloud on AWS. 

Esse padrão explica como habilitar o OSAM, instalar o software Sentinel em uma VM Windows, conectar-
se e registrar-se com um dispositivo HCX Sentinel Gateway (SGW) no local de origem e estabelecer uma 
conexão de encaminhamento com um dispositivo HCX Sentinel Data Receiver (SDR) no local de destino 
para iniciar a migração. 

Para obter mais informações sobre o OSAM, consulte a documentação da VMware.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Instale o HCX em seus ambientes de origem e destino. Para ver os pré-requisitos do HCX, consulte
Migrar o VMware SDDC para o VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX na documentação do 
AWS Prescriptive Guidance.

• Para obter os pré-requisitos do OSAM, consulte a lista de verificação de instalação na documentação da 
VMware. 

• Para obter informações sobre portas OSAM, consulte os requisitos de porta VMware HCX no site de 
portas e protocolos da VMware. 
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Limitações

• Limites de configuração do VMware HCX 4.2.0
• Considerações sobre a implantação do OSAM
• Sistemas operacionais de convidados suportados
• Considerações sobre o sistema operacional convidado

Versões do produto

• VMware HCX 4.2.0
• VMware SDDC 1.12

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como o HCX OSAM trabalha com o software Sentinel para replicar VMs que 
não são do VSphere do seu ambiente local para o VMware Cloud on AWS.

O OSAM consiste em três componentes: 

• O dispositivo Sentinel Gateway (SGW), usado para conectar e encaminhar cargas de trabalho e 
aplicativos no ambiente de origem baseado em VMware

• O Sentinel Data Receiver (SDR), que é usado no ambiente de destino do VMware Cloud on AWS para 
receber cargas de trabalho migradas da origem

• Software Sentinel, que deve ser instalado em cada VM convidada que você deseja migrar

O OSAM usa o software Sentinel instalado em VMs convidadas do Windows ou Linux para ajudar na 
replicação de uma VM local para um VMware SDDC. O software Sentinel que você instala nas VMs 
convidadas coleta as configurações do sistema da VM convidada e auxilia na replicação de dados. Essas 
informações também são usadas para criar o inventário de VMs convidadas para migração e ajudam a 
preparar os discos na VM de réplica para fins de replicação e migração.

Ferramentas
• VMware HCX 4.2.0
• VMware Cloud on AWS SDDC

Epopeias
Configurar o HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o HCX Cloud e o 
HCX Connector.

Siga as instruções em HCX 
Connector e HCX Cloud 
Installations na documentação da 
VMware.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas
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https://configmax.vmware.com/guest?vmwareproduct=VMware%20HCX&release=VMware%20HCX%204.2.0&categories=41-0,42-0,112-0
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https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-getting-started/GUID-B1023D31-0458-433B-9ABB-62E8BDD3FEC2.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-getting-started/GUID-B1023D31-0458-433B-9ABB-62E8BDD3FEC2.html
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Configurar o OSAM e migrar VMs

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o HCX Sentinel. Para instalar o Sentinel no Linux:

1. No vCenter Server para 
o conector HCX, escolha
Interconnect, Multi-Site 
Service Mesh, Sentinel 
Management.

2. Escolha Baixar pacote Linux.
3. Instale o agente Sentinel em 

uma máquina Linux.

Para obter mais informações, 
consulte Como baixar e instalar o 
software HCX Sentinel Agent na 
documentação da VMware.

Administrador de nuvem

Migre VMs. Para migrar suas VMs em 
grupos (chamados de grupos de 
mobilidade), siga estas etapas:

1. No vSphere Client, no plug-
in HCX, escolha Services,
Migration.

2. Escolha Migrate (Migrar). 
3. Escolha Inventário não 

vSphere, conexões remotas. 
Isso mostrará a lista de VMs 
nas quais você instalou o HCX 
Sentinel.

4. Em Nome do grupo, insira o 
nome do grupo de mobilidade 
que você deseja criar para as 
VMs.

5. Escolha as VMs que você 
deseja migrar e, em seguida, 
escolha Adicionar para 
adicioná-las ao grupo de 
mobilidade.

6. Para cada VM:
a. Selecione o contêiner de 

computação de destino.
b. Selecione o 

armazenamento de destino.
c. Selecione o perfil de 

migração. 
d. Selecione a pasta de 

destino.
7. Para iniciar o processo de 

migração, escolha Ir.

Administrador de nuvem
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https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-B5F74D42-F02A-474E-A85F-B0556DB51E74.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
O HCX valida suas seleções de 
VM antes do início da migração.

Para obter mais informações, 
consulte Migrando máquinas 
virtuais com grupos de 
mobilidade e Monitorando e 
estimando a migração com 
grupos de mobilidade na 
documentação da VMware.

Recursos relacionados
Documentação da VMware:

• Guia do usuário do VMware HCX
• Instale a lista de verificação B - HCX com um ambiente de destino VMC SDDC
• VMware HCX na VMware Cloud on AWS
• Migração assistida pelo sistema operacional HCX para a VMware Cloud on AWS
• Notas de versão do VMware HCX 4.2.1

Configure um pipeline de CI/CD para cargas de 
trabalho híbridas no Amazon ECS Anywhere 
usando o AWS CDK e GitLab

Criado pelo Dr. Rahul Sharad Gaikwad (AWS)

Repositório de código:

• amazon-ecs-anywhere-cicd-
pipeline-cdk-sample

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: nuvem híbrida; 
contêineres e microsserviços; 
Infraestrutura; DevOps

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS CDK; 
AWS CodePipeline; Amazon 
ECS; AWS Systems Manager; 
AWS CodeCommit

Resumo
O Amazon ECS Anywhere é uma extensão do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Ele 
fornece suporte para registrar uma Instância externa, como um servidor on-premises ou uma máquina 
virtual (VM), no cluster do Amazon ECS. Esse recurso ajuda a reduzir custos e mitigar a orquestração e 
as operações complexas de contêineres on-premises. Você pode usar o ECS Anywhere para implantar 
e executar aplicativos de contêiner em ambientes locais e na nuvem. Isso elimina a necessidade de sua 
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https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-C24628A7-6690-4B93-A503-BDF1E2031F00.html
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https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/hcx-user-guide/GUID-D50EFB7D-78D3-4867-9AB0-8517CE835858.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.2/rn/VMware-HCX-421-Release-Note.html
https://github.com/aws-samples/amazon-ecs-anywhere-cicd-pipeline-cdk-sample/tree/main
https://github.com/aws-samples/amazon-ecs-anywhere-cicd-pipeline-cdk-sample/tree/main
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equipe aprender vários domínios e conjuntos de habilidades ou gerenciar softwares complexos por conta 
própria.

Esse padrão descreve uma step-by-step abordagem para provisionar um cluster do Amazon ECS com 
instâncias do Amazon ECS Anywhere usando pilhas do Amazon Web Services (AWS) Cloud Development 
Kit (AWS CDK). Em seguida, use CodePipeline a AWS para configurar um pipeline de integração e 
implantação contínuas (CI/CD). Em seguida, você replica seu repositório de GitLab código para a AWS 
CodeCommit e implanta seu aplicativo em contêiner no cluster do Amazon ECS.

Esse padrão foi projetado para ajudar aqueles que usam a infraestrutura local a executar aplicativos de 
contêiner e gerenciar GitLab a base de código do aplicativo. Você pode gerenciar essas cargas de trabalho 
usando os serviços de nuvem da AWS, sem perturbar sua infraestrutura local existente.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um aplicativo de contêiner em execução na infraestrutura local.
• Um GitLab repositório no qual você gerencia a base de código do aplicativo. Para obter mais 

informações, consulte Repository (GitLab).
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada. Para obter mais informações, 

consulte Instalar ou atualizar a versão mais recente da CLI da AWS (documentação da CLI da AWS).
• AWS CDK Toolkit, instalado e configurado globalmente. Para obter mais informações, consulte Instalar o 

AWS CDK (documentação do AWS CDK).
• npm, instalado e configurado para o AWS CDK em TypeScript. Para obter mais informações, consulte

Como baixar e instalar o Node.js e o npm (documentação do npm).

Limitações

• Para limitações e considerações, consulte Instâncias externas (Amazon ECS Anywhere) na 
documentação do Amazon ECS.

Versões do produto

• AWS CDK Toolkit versão 2.27.0 ou posterior
• npm versão 7.20.3 ou posterior
• Node.js versão 16.6.1 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS CDK
• AWS CloudFormation
• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodePipeline
• Amazon ECS Anywhere
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
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• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS System Manager
• GitLab repositório

Arquitetura alvo

Esse diagrama representa dois fluxos de trabalho principais descritos nesse padrão, provisionando o 
cluster do Amazon ECS e configurando o pipeline de CI/CD que configura e implanta o pipeline de CI/CD, 
da seguinte forma:

1. Provisionando o cluster do Amazon ECS
a. Quando você implanta a primeira pilha de CDK da AWS, ela cria uma CloudFormation pilha na AWS.
b. Essa CloudFormation pilha provisiona um cluster do Amazon ECS e recursos relacionados da AWS.
c. Para registrar uma instância externa com um cluster do Amazon ECS, você deve instalar o AWS 

Systems Manager Agent (SSM Agent) em sua VM e registrar a VM como uma instância gerenciada 
pelo AWS Systems Manager. 

d. Você também deve instalar o agente de contêiner do Amazon ECS e o Docker na sua VM para 
registrá-la como uma instância externa no cluster do Amazon ECS.

e. Quando a instância externa é registrada e configurada com o cluster do Amazon ECS, ela pode 
executar vários contêineres em sua VM, que é registrada como uma instância externa.

f. O cluster do Amazon ECS está ativo e pode executar as cargas de trabalho do aplicativo por meio de 
contêineres. A instância de contêiner do Amazon ECS Anywhere é executada em um ambiente local, 
mas está associada ao cluster do Amazon ECS na nuvem.

2. Configurando e implantando o pipeline de CI/CD
a. Quando você implanta a segunda pilha de CDK da AWS, ela cria outra CloudFormation pilha na 

AWS.
b. Essa CloudFormation pilha fornece um pipeline CodePipeline e recursos relacionados da AWS.
c. Você envia e mescla as alterações do código do aplicativo em um GitLab repositório local. 
d. O GitLab repositório é automaticamente replicado para o CodeCommit repositório.
e. As atualizações no CodeCommit repositório são iniciadas automaticamente CodePipeline. 
f. CodePipeline copia o código CodeCommit e cria o aplicativo implantável incorporado CodeBuild.
g. CodePipeline cria uma imagem Docker do ambiente de CodeBuild construção e a envia para o 

repositório Amazon ECR.
h. CodePipeline inicia CodeDeploy ações que extraem a imagem do contêiner do repositório Amazon 

ECR.
i. CodePipeline implanta a imagem do contêiner no cluster do Amazon ECS.

Automação e escala

Esse padrão usa o AWS CDK como uma ferramenta de infraestrutura como código (IaC) para configurar 
e implantar essa arquitetura. O AWS CDK ajuda você a orquestrar os recursos da AWS e configurar o 
Amazon ECS Anywhere e o pipeline de CI/CD.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.
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• CodeCommitO AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de um 
lançamento de software e a automatizar as etapas necessárias para lançar mudanças de software de 
forma contínuas.

• O AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço gerenciado de registro de imagem de 
contêineres que é seguro, escalável e confiável.

• O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de contêineres que 
ajuda você a executar, interromper e gerenciar os contêineres em um cluster. Esse padrão também usa 
o Amazon ECS Anywhere, que fornece suporte para registrar um servidor on-premises ou uma VM no 
cluster do Amazon ECS.

Outras ferramentas

• O Node.js é um ambiente de JavaScript execução orientado por eventos projetado para criar aplicativos 
de rede escaláveis.

• O npm é um registro de software executado em um ambiente Node.js e é usado para compartilhar ou 
emprestar pacotes e gerenciar a implantação de pacotes privados.

• O Vagrant é um utilitário de código aberto para criar e manter ambientes portáteis de desenvolvimento 
de software virtual. Para fins de demonstração, esse padrão usa o Vagrant para criar uma VM local.

Repositório de código

O código desse padrão está disponível no pipeline de GitHub CI/CD para o Amazon ECS Anywhere 
usando o repositório AWS CDK.

Práticas recomendadas
Considere as seguintes melhores práticas ao implantar esse padrão:

• Melhores práticas para desenvolver e implantar infraestrutura em nuvem com o AWS CDK
• Melhores práticas para desenvolver aplicativos em nuvem com o AWS CDK (postagem no blog da AWS)

Epopeias
Verifique a configuração do AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a versão do AWS CDK. Verifique a versão do AWS CDK 
Toolkit inserindo o comando a 
seguir.

cdk --version

Esse padrão requer o versão 
2.27.0 ou posterior. Se você tiver 
uma versão anterior, siga as 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
instruções na documentação do 
AWS CDK para atualizá-la.

Verifique a versão do npm. Verifique a versão do npm 
inserindo o comando a seguir.

npm --version

Esse padrão requer o versão 
7.20.3 ou posterior. Se você tiver 
uma versão anterior, siga as 
instruções na documentação do 
npm para atualizá-la.

DevOps engenheiro

Configurar credenciais da AWS. Configure as credenciais da AWS 
digitando oaws configure
comando e seguindo as 
instruções.

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [None]: <your-secret-
access-key>
Default region name [None]: 
 <your-Region-name>
Default output format 
 [None]:

DevOps engenheiro

Inicialize o ambiente de CDK da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código do 
AWS CDK.

1. Clone o pipeline de CI/
CD para o Amazon ECS 
Anywhere usando o 
repositório AWS CDK para 
esse padrão digitando o 
comando a seguir.

git clone https://
github.com/aws-samples/
amazon-ecs-anywhere-cicd-
pipeline-cdk-sample.git

2. Navegue até o diretório 
clonado inserindo o comando 
a seguir.

cd amazon-ecs-anywhere-
cicd-pipeline-cdk-sample

DevOps engenheiro
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AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o bootstrap do ambiente. Implante o CloudFormation 
modelo na conta e na região 
da AWS que você deseja usar 
digitando o comando a seguir.

cdk bootstrap <account-
number>/<Region>

Para obter mais informações, 
consulte Bootstrapping na 
documentação do AWS CDK.

DevOps engenheiro

Crie e implante a infraestrutura para Amazon ECS Anywhere

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale as dependências do 
pacote e compile os TypeScript 
arquivos.

Instale as dependências do 
pacote e compile os TypeScript 
arquivos digitando os seguintes 
comandos.

$cd EcsAnywhereCdk
$npm install
$npm fund 

Esses comandos instalam 
todos os pacotes do repositório 
de exemplo. Para obter mais 
informações, consulte npm ci e
npm install na documentação 
do npm. Se você receber algum 
erro sobre pacotes ausentes ao 
inserir esses comandos, consulte 
a seção Solução (p. 972) de 
problemas desse padrão.

DevOps engenheiro

Crie o projeto. Para criar o código do projeto, 
insira o comando a seguir.

npm run build

Para obter mais informações 
sobre como criar e implantar o 
projeto, consulte Seu primeiro 
aplicativo de CDK da AWS na 
documentação do AWS CDK.

DevOps engenheiro

Implemente a pilha de 
infraestrutura do Amazon ECS 
Anywhere.

1. Listar as pilhas inserindo o 
comando a seguir.

$cdk list
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Confirme se a saída 

retornaEcsAnywhereInfraStack
asECSAnywherePipelineStack
pilhas e.

3. Implante 
aEcsAnywhereInfraStack
pilha inserindo o comando a 
seguir.

$cdk  deploy 
 EcsAnywhereInfraStack

Verifique a criação e a saída da 
pilha.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS 
e abra o CloudFormation 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudformation/.

2. Na página Pilhas, selecione 
aEcsAnywhereInfraStack
pilha.

3. Confirme se o status da pilha 
éCREATE_IN_PROGRESS
ouCREATE_COMPLETE.

A configuração do cluster 
do Amazon ECS pode levar 
algum tempo. Não continue 
até que a criação da pilha seja 
concluída.

DevOps engenheiro

Configurar uma VM on-premises

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar a VM. Crie uma VM Vagrant digitando 
ovagrant up comando 
do diretório raiz em que o 
Vagrantfile está localizado. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação do Vagrant.

DevOps engenheiro

Registre sua VM como uma 
instância externa.

1. Faça login na VM Vagrant 
usando ovagrant ssh
comando. Para obter mais 
informações, consulte a
documentação do Vagrant.

2. Instale o AWS CLI na VM 
seguindo as instruções de 
instalação da AWS CLI
e inserindo os seguintes 
comandos. 
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

$ curl "https://
awscli.amazonaws.com/
awscli-exe-linux-
x86_64.zip" \
> -o "awscliv2.zip"
$sudo apt install unzip
$unzip awscliv2.zip
$sudo ./aws/install
$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [None]: <your-secret-
access-key>
Default region name 
 [None]: <your-Region-
name>
Default output format 
 [None]:

1. Crie um código de ativação 
e uma ID que você possa 
usar para registrar sua VM 
no AWS Systems Manager e 
ativar sua instância externa. A 
saída desse comando inclui os 
valores do ID de ativação e do 
código de ativação.

aws ssm create-activation 
 \
> --iam-role 
 EcsAnywhereInstanceRole \
> | tee ssm-
activation.json

Se você receber um erro 
ao executar esse comando, 
consulte a seção Solução de 
problemas (p. 972).

2. Exporte o ID de ativação e os 
valores do código.

export 
 ACTIVATION_ID=<activation-
ID>
export 
 ACTIVATION_CODE=<activation-
code>

3. Baixe o script de instalação 
para a VM.

curl --proto "https" -o 
 "ecs-anywhere-install.sh" 
 \
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
> "https://amazon-ecs-
agent.s3.amazonaws.com/
ecs-anywhere-install-
latest.sh"

4. Execute o script de instalação 
na VM.

sudo bash ecs-anywhere-
install.sh \
--cluster 
 EcsAnywhereCluster \
--activation-id 
 $ACTIVATION_ID \
--activation-code 
 $ACTIVATION_CODE \
--region <region-name>

Isso configura sua VM como 
uma instância externa do 
Amazon ECS Anywhere e 
registra a instância no cluster 
do Amazon ECS. Para obter 
mais informações, consulte
Registrando uma instância 
externa em um cluster na 
documentação do Amazon ECS. 
Se você tiver algum problema, 
consulte a seção Solução de 
problemas (p. 972).

Verifique o status do Amazon 
ECS Anywhere e da VM externa.

Para verificar se sua VM está 
conectada ao plano de controle 
do Amazon ECS e em execução, 
use os seguintes comandos.

$aws ssm describe-instance-
information
$aws ecs list-container-
instances --cluster 
 $CLUSTER_NAME
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Implemente o pipeline de CI/CD

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma ramificação no 
CodeCommit repositório.

Crie uma ramificação 
nomeadamain no CodeCommit 
repositório criando o primeiro 
commit para o repositório. Você 
pode seguir a documentação 
da AWS para criar um commit 
no CodeCommit. O comando a 
seguir é um exemplo.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

aws codecommit put-file \ 
  --repository-name 
 EcsAnywhereRepo \ 
  --branch-name main \ 
  --file-path README.md \ 
  --file-content "Test" \ 
  --name "Dev Ops" \ 
  --email 
 "devops@example.com" \ 
  --commit-message "Adding 
 README."

Configure o espelhamento do 
repositório.

Você pode espelhar um GitLab 
repositório de e para fontes 
externas. Você pode selecionar 
qual repositório serve como 
fonte. Ramificações, tags e 
confirmações são sincronizadas 
automaticamente. Configure um 
espelho push entre o GitLab 
repositório que hospeda seu 
aplicativo e o CodeCommit 
repositório. Para obter 
instruções, consulte Configurar 
um espelho de pressão de 
GitLab para CodeCommit (GitLab 
documentação).

Observação: por padrão, o 
espelhamento sincroniza 
automaticamente o repositório. 
Se você quiser atualizar 
manualmente os repositórios, 
consulte Atualizar um espelho
(GitLab documentação).
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Implante a pilha de pipeline de 
CI/CD.

Implante 
aEcsAnywherePipelineStack
pilha inserindo o comando a 
seguir.

$cdk  deploy 
 EcsAnywherePipelineStack
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o pipeline de CI/CD. 1. Faça alterações no código 
do aplicativo e envie-o 
para o GitLab repositório 
local de origem. Para obter 
mais informações, consulte
Opções de push (GitLab 
documentação). Por exemplo, 
edite o../application/
index.html arquivo para 
atualizar o valor da versão do 
aplicativo.

2. Quando o código é replicado 
no CodeCommit repositório, 
isso inicia o pipeline de CI/
CD. Faça um dos seguintes 
procedimentos:
• Se você estiver usando o 

espelhamento automático 
para sincronizar o 
GitLab repositório com o 
CodeCommit repositório, vá 
para a próxima etapa.

• Se você estiver usando 
o espelhamento manual, 
envie as alterações do 
código do aplicativo para 
o CodeCommit repositório 
seguindo as instruções 
em Atualizar um espelho
(GitLab documentação).

3. Em sua máquina local, em 
um navegador da Web, 
digite http://localhost:80. 
Isso abre a página da web 
do NGINX porque a porta 
80 é encaminhada para o 
host local no Vagrantfile. 
Confirme se você pode ver 
o valor atualizado da versão 
do aplicativo. Isso valida a 
implantação do pipeline e da 
imagem.

4. (Opcional) Se você deseja 
verificar a implantação no 
Console de Gerenciamento da 
AWS, faça o seguinte:
a. Abra o console do 

Amazon ECS em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ecs/.

b. Na barra de navegação, 
selecione a região a ser 
usada.
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
c. No painel de navegação, 

escolha Clusters.
d. Na página Clusters, 

selecione o
EcsAnywhereClustercluster.

e. Escolha Definições de 
tarefas.

f. Confirme se o contêiner 
está funcionando.

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe e exclua os recursos. Depois de percorrer esse padrão, 
você deve remover os proof-
of-concept recursos criados. 
Para limpar, insira os seguintes 
comandos:

$cdk destroy 
 EcsAnywherePipelineStack
$cdk destroy 
 EcsAnywhereInfraStack
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Solução de problemas

Problema Solução

Erros sobre pacotes ausentes ao instalar 
dependências de pacotes.

Insira um dos seguintes comandos para resolver 
pacotes ausentes.

$npm ci

ou

$npm install -g @aws-cdk/<package_name>

Quando você executa oaws ssm create-
activation comando na VM, você recebe o 
seguinte erro:

An error occurred 
(ValidationException) when calling 
the CreateActivation operation: 
Nonexistent role or missing ssm 
service principal in trust policy: 

AEcsAnywhereInfraStack pilha não está 
totalmente implantada e a função do IAM 
necessária para executar esse comando ainda 
não foi criada. Verifique o status da pilha no 
CloudFormation console. Repita o comando depois 
que o status mudar paraCREATE_COMPLETE.
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Problema Solução
arn:aws:iam::000000000000:role/
EcsAnywhereInstanceRole

Uma verificação de integridade do Amazon ECS 
retornaUNHEALTHY e você vê o seguinte erro na 
seção Serviços do cluster no console do Amazon 
ECS.

service EcsAnywhereService was unable 
to place a task because no container 
instance met all of its requirements. 
Reason: No Container Instances were 
found in your cluster.

Reinicie o agente do Amazon ECS na VM Vagrant 
inserindo os comando a seguir.

$vagrant ssh
$sudo systemctl restart ecs
$sudo systemctl status ecs

Recursos relacionados
• Página de marketing do Amazon ECS Anywhere
• Documentação do Amazon ECS Anywhere
• Demonstração do Amazon ECS Anywhere (vídeo)
• Amostras do workshop do Amazon ECS Anywhere (GitHub)
• Espelhamento do repositório (GitLab documentação)

Mais padrões
• Automatize a federação SAML 2.0 para ambientes de várias contas da AWS que usam o Azure 

AD (p. 2388)
• Automatize a configuração do emparelhamento entre regiões com o AWS Transit Gateway (p. 2282)
• Gerencie aplicativos de contêiner locais configurando o Amazon ECS Anywhere com o AWS 

CDK (p. 2205)
• Migre dados do Hadoop para o Amazon S3 usando o WanDisco LiveData Migrator (p. 465)
• Migre cargas de trabalho para a VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX (p. 1625)
• Modifique cabeçalhos HTTP ao migrar do F5 para um Application Load Balancer na AWS (p. 2324)
• Use as consultas do BMC Discovery para extrair dados de migração para o planejamento da 

migração (p. 1595)
• Use o Serverspec para o desenvolvimento orientado por testes de código de infraestrutura (p. 905)
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Centralizar a resolução do DNS 

usando AWS Managed Microsoft AD

Infraestrutura
Tópicos

• Centralize a resolução do DNS usando AWS Managed Microsoft AD e Microsoft Active Directory 
local (p. 974)

• Verifique as instâncias do EC2 para ver se há tags obrigatórias no lançamento (p. 980)
• Coneca a uma instância do Amazon EC2 usando o Gerenciador de sessões (p. 984)
• Crie um pipeline nas regiões da AWS que não oferecem suporte à AWS CodePipeline (p. 988)
• Implante o Sophos web proxy UTM e o Outbound Gateway na AWS (p. 993)
• Implemente um cluster Cassandra no Amazon EC2 com IPs estáticos privados para evitar o 

reequilíbrio (p. 996)
• Receba notificações do Amazon SNS quando o estado da chave do AWS KMS mudar (p. 1000)
• Modernização do mainframe: DevOps na AWS com a Micro Focus (p. 1004)
• Preserve o espaço IP roteável em projetos de VPC com várias contas para sub-redes sem carga de 

trabalho (p. 1016)
• Configure a resolução de DNS para redes híbridas em um ambiente AWS com várias contas (p. 1019)
• Configure a resolução de DNS para redes híbridas em um ambiente AWS de conta única (p. 1024)
• Configure a recuperação de desastres para o Oracle JD Edwards EnterpriseOne com o AWS Elastic 

Disaster Recovery (p. 1027)
• Atualize os clusters SAP Pacemaker do ENSA1 para o ENSA2 (p. 1046)
• Use zonas de disponibilidade consistentes em VPCs em diferentes contas da AWS (p. 1059)
• Valide localmente o código Account Factory para Terraform (AFT) (p. 1063)
• Mais padrões (p. 1074)

Centralize a resolução do DNS usando AWS 
Managed Microsoft AD e Microsoft Active Directory 
local

Criado por Brian Westmoreland (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura; Rede Carga horária: Microsoft

Serviços da AWS: Microsoft AD 
gerenciado pela AWS; Amazon 
Route 53; AWS RAM

Resumo
Esse padrão fornece orientação para centralizar a resolução do Domain Name Service for Microsoft 
Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) em um ambiente de várias contas da AWS (AWS Managed 
Microsoft AD). Nesse padrão, o namespace DNS da AWS é um subdomínio do namespace DNS local. 
Esse padrão também fornece orientação sobre como configurar os servidores DNS locais para encaminhar 
consultas à AWS quando a solução de DNS local usa o Microsoft Active Directory.   
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um ambiente de várias contas da AWS configurado usando o AWS Organizations.
• Conectividade de rede estabelecida entre contas da AWS.
• Conectividade de rede estabelecida entre a AWS e o ambiente local (usando o AWS Direct Connect ou 

qualquer tipo de conexão VPN).
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) configurada em uma estação de trabalho local.
• O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) usado para compartilhar regras do Amazon Route 

53 entre contas. Portanto, o compartilhamento deve ser ativado no ambiente do AWS Organizations, 
conforme descrito na seção Epics.

Limitações

• O AWS Managed Microsoft AD Standard Edition tem um limite de 5 compartilhamentos.
• O AWS Managed Microsoft AD Enterprise Edition tem um limite de 125 compartilhamentos.
• Essa solução nesse padrão é limitada às regiões da AWS que oferecem suporte ao compartilhamento 

por meio da RAM da AWS.

Versões do produto

• Microsoft Active Directory em execução no Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 ou 2016

Arquitetura
Arquitetura alvo

Nesse design, o AWS Managed Microsoft AD é instalado na conta da AWS de serviços compartilhados. 
Embora isso não seja um requisito, esse padrão assume essa configuração. Se você configurar o AWS 
Managed Microsoft AD em uma conta diferente da AWS, talvez seja necessário modificar as etapas na 
seção Epics adequadamente.

Esse design usa Resolvers do Route 53 para dar suporte à resolução de nomes por meio do uso das 
regras do Route 53. Se a solução de DNS local usar o Microsoft DNS, criar uma regra de encaminhamento 
condicional para o namespace da AWS (aws.company.com), que é um subdomínio do namespace DNS 
da empresa (company.com), não é simples. Se você tentar criar um encaminhador condicional tradicional, 
isso resultará em um erro. Isso ocorre porque o Microsoft Active Directory já é considerado autoritário 
para qualquer subdomínio docompany.com. Para contornar esse erro, primeiro você deve criar uma 
delegaçãoaws.company.com para delegar autoridade desse namespace. Em seguida, você pode criar o 
encaminhador condicional.

A nuvem privada virtual (VPC) de cada conta spoke pode ter seu próprio namespace DNS exclusivo com 
base no namespace raiz da AWS. Nesse design, cada conta spoke acrescenta uma abreviatura do nome 
da conta ao namespace base da AWS. Depois que as zonas hospedadas privadas na conta spoke tiverem 
sido criadas, as zonas serão associadas à VPC na conta spoke, bem como à VPC na conta central da rede 
AWS. Isso permite que a conta da rede central da AWS responda às consultas de DNS relacionadas às 
contas faladas.

Automação e escala

Esse design usa endpoints do Route 53 Resolver para escalar consultas de DNS entre a AWS e seu 
ambiente local.  Cada endpoint do Route 53 Resolver compreende várias interfaces de rede elásticas 

975



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

(espalhadas por várias zonas de disponibilidade), e cada interface de rede pode lidar com até 10.000 
consultas por segundo.  O Route 53 Resolver suporta até 6 endereços IP por endpoint, portanto, no 
total, esse design suporta até 60.000 consultas de DNS por segundo espalhadas por várias zonas de 
disponibilidade para alta disponibilidade.   

Além disso, esse padrão automaticamente contabiliza o crescimento future na AWS. As regras de 
encaminhamento de DNS configuradas no local não precisam ser modificadas para oferecer suporte a 
novas VPCs e suas zonas hospedadas privadas associadas que são adicionadas à AWS. 

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Directory Service para Microsoft Active Directory permite que suas cargas de trabalho com 
reconhecimento de diretório e recursos da AWS usem o Microsoft Active Directory na nuvem da AWS.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda a consolidar várias contas da 
AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada.

• O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ajuda você a compartilhar seus recursos com 
segurança entre contas da AWS para reduzir a sobrecarga operacional e fornecer visibilidade e 
auditabilidade.

• O Amazon Route 53 é um web service de DNS altamente disponível e dimensionável.

Ferramentas

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando. Nesse padrão, o 
AWS CLI é usado para configurar as autorizações do Route 53.

Epopeias
Criar e compartilhar um diretório AWS Managed Microsoft AD gerenciado pela 
AWS Managed Microsoft AD

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente AWS Managed 
Microsoft AD.

1. Criar e configurar um novo 
diretório. Para obter etapas 
detalhadas, consulte (Create 
your directory AWS Managed 
Microsoft AD (Criar diretório) 
no Guia de administração do 
AWS Directory Service.   

2. Registre os endereços IP dos 
controladores de domínio 
AWS Managed Microsoft AD. 
 Eles serão referenciados em 
uma etapa posterior.

Administrador da AWS

Compartilhe o diretório. Depois que o diretório for 
criado, compartilhe-o com 
outras contas da AWS na 
organização da AWS. Para 

Administrador da AWS

976

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_microsoft_ad.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_getting_started_create_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_getting_started_create_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_getting_started_create_directory.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
obter instruções, consulte
Compartilhe seu diretório no
Guia de administração do AWS 
Directory Service.   

Observações: O AWS Managed 
Microsoft AD Standard 
Edition tem um limite de 5 
compartilhamentos. A Enterprise 
Edition tem um limite de 125 
ações.

Configurar Route 53

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie resolvedores do Route 53. Os resolvedores do Route 
53 facilitam a resolução de 
consultas de DNS entre a AWS e 
o data center local.   

1. Instale os resolvedores 
do Route 53 seguindo
as instruções no Guia do 
Desenvolvedor do Route 53. 

2. Configure os Route 53 
Resolvers em sub-redes 
privadas em pelo menos duas 
zonas de disponibilidade na 
conta de rede da AWS (VPC) 
para obter alta disponibilidade.

Observações: Embora o uso da 
conta de rede central da AWS 
VPC não seja um requisito, as 
etapas restantes pressupõem 
essa configuração.

Administrador da AWS

Crie regras do Route 53. Seu caso de uso específico pode 
exigir um grande número de 
regras do Route 53, mas você 
precisará configurar as seguintes 
regras como linha de base:

• Uma regra de saída 
para o namespace local 
(company.com) usando os 
resolvedores de saída do 
Route 53.
• Compartilhe essa regra com 

contas faladas da AWS.
• Associe essa regra às VPCs 

da conta spoke.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Uma regra de entrada para 

o namespace da AWS 
(aws.company.com) que 
aponta para a conta de rede 
central Route 53 inbound 
Resolvers.
• Compartilhe essa regra com 

contas faladas da AWS.
• Associe a regra às VPCs de 

contas faladas.
• Não associe essa regra à 

conta de rede central da 
AWS VPC (que abriga os 
Resolvers do Route 53).

• Uma segunda regra de entrada 
para o namespace da AWS 
(aws.company.com) que 
aponta para os controladores 
de domínio AWS Managed 
Microsoft AD (use os IPs do 
épico anterior).
• Associe essa regra à conta 

de rede central da AWS VPC 
(que abriga os Resolvers do 
Route 53).

• Não compartilhe nem
associe essa regra a outras 
contas da AWS.

Para obter mais informações, 
consulte Gerenciamento de 
regras de encaminhamento no
Guia do desenvolvedor do Route 
53.

Configurar o DNS do Active Directory local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a delegação. Use o snap-in DNS da Microsoft 
(dnsmgmt.msc) para criar 
uma nova delegação para 
ocompany.com namespace 
no Active Directory. O nome do 
domínio delegado deve seraws. 
Isso torna o nome de domínio 
totalmente qualificado (FQDN) da 
delegaçãoaws.company.com. 
Para os servidores de nomes, 
use os endereços IP dos 
Resolvers de entrada do 

Active Directory
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
AWS Route 53 na conta 
central do DNS da AWS 
para os valores de IP e 
useserver.aws.company.com
para o nome.

Crie o encaminhador condicional. Use o snap-in DNS da Microsoft 
(dnsmgmt.msc) para criar um 
novo encaminhador condicional 
paraaws.company.com.  Use os 
endereços IP dos controladores 
de domínio AWS Managed 
Microsoft AD para o destino do 
encaminhador condicional.   

Active Directory

Crie zonas hospedadas privadas do Route 53 para contas faladas da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie as zonas hospedadas 
privadas do Route 53.

Criar uma zona hospedada 
privada do Route 53 em cada 
conta de spoke.  Associe essa 
zona hospedada privada à conta 
spoke VPC.  Para obter etapas 
detalhadas, consulte Criação de 
uma zona hospedada privada no
Guia do desenvolvedor do Route 
53.

Administrador da AWS

Crie autorizações. Use a CLI da AWS para criar 
uma autorização para a conta 
de rede central da AWS (VPC). 
Execute este comando a partir do 
contexto de cada conta falada da 
AWS:

aws route53 create-vpc-
association-authorization --
hosted-zone-id <hosted-zone-
id> \ 
   --vpc 
 VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-
id>

em que:

• <hosted-zone-id>é a zona 
hospedada privada do Route 
53 na conta spoke.

• <region>e<vpc-id> são a 
região da AWS e a ID da VPC 
da conta de rede central da 
AWS, VPC.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar associações. Crie a associação de zonas 
hospedadas privadas do Route 
53 para a conta de rede central 
da AWS VPC usando a CLI da 
AWS. Execute este comando a 
partir do contexto da conta de 
rede central da AWS:

aws route53 associate-vpc-
with-hosted-zone --hosted-
zone-id <hosted-zone-id> \ 
   --vpc 
 VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-
id>

em que:

• <hosted-zone-id>é a zona 
hospedada privada do Route 
53 na conta spoke.

• <region>e<vpc-id> são a 
região da AWS e a ID da VPC 
da conta de rede central da 
AWS.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
• Simplifique o gerenciamento de DNS em um ambiente de várias contas com o Route 53 Resolver

(postagem de Mahmoud Matouk no blog da AWS)
• Como criar diretório com AWS Managed Microsoft AD (documentação AWS Directory Service)
• Compartilhar um diretório AWS Managed Microsoft AD (documentação AWS Directory Service)
• Instalando um resolvedor do Route 53 (documentação do Amazon Route 53)
• Como criar uma zona hospedada privada do Route 53 (documentação do Amazon Route 53)

Verifique as instâncias do EC2 para ver se há tags 
obrigatórias no lançamento

Criado por Susanne Kangnoh (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura; 
Gerenciamento e governança; 
Segurança, identidade e 
conformidade; nativo da nuvem

Serviços da AWS: Amazon 
EC2; AWS CloudTrail; Amazon 
CloudWatch; Amazon SNS
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Resumo
O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na 
Nuvem da Amazon Web Services (AWS). O uso do Amazon EC2 elimina a necessidade de investir em 
hardware inicialmente, portanto, você pode desenvolver e implantar aplicativos com mais rapidez.

Você pode usar a tag para categorizar seus recursos da AWS de maneiras diferentes. A marcação de 
instâncias do EC2 é útil quando você tem muitos recursos em sua conta e deseja identificar rapidamente 
um recurso específico com base nas tags. Você pode atribuir metadados personalizados às suas 
instâncias do EC2 usando tags. Uma tag consiste em uma chave e um valor definidos pelo usuário. 
Recomendamos que você crie um conjunto consistente de tags para atender aos requisitos da sua 
organização. 

Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da AWS para ajudar você a monitorar instâncias do EC2 
em busca de tags específicas. O modelo cria um evento Amazon CloudWatch Events que monitora a AWS 
CloudTrail TagResourceou UntagResourceos eventos, para detectar a marcação ou remoção de novas 
instâncias do EC2. Se uma tag predefinida estiver faltando, ela chamará uma função do AWS Lambda, 
que envia uma mensagem de violação para um endereço de e-mail fornecido por você usando o Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS). 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para carregar o código do Lambda 

fornecido.
• Um endereço de e-mail onde você deseja receber notificações de violação.

Limitações

• Esta solução suporta CloudTrail TagResourcenossos UntagResourceeventos. Ele não cria notificações 
para nenhum outro evento.

• Essa solução verifica somente as chaves de tag. Ele não monitora os principais valores.

Arquitetura
arquitetura de fluxo de trabalho

Automação e escala

• Você pode usar o CloudFormation modelo da AWS várias vezes para diferentes regiões e contas da 
AWS. Você precisa executar o modelo somente uma vez em cada região ou conta.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço web que fornece 
capacidade de computação segura e redimensionável na config de config de config de config de config 
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de config de config de config de nuvem. Ele foi projetado para facilitar a computação de config de escala 
na web para os desenvolvedores.

• AWS CloudTrail — CloudTrail é um serviço da AWS que ajuda você com a governança, a conformidade 
e as auditorias operacionais e de risco em sua conta da AWS. As ações realizadas por um usuário, uma 
função ou um serviço da AWS são registradas como eventos em CloudTrail. 

• Amazon CloudWatch Events — o Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real 
de eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. CloudWatch Os eventos 
percebem essas alterações operacionais logo que acontecem e executa a a a a a a a executa a a a a 
a a a executa a a a a a a executa a a a a a executa a a a a a a executa a a a a a a executa a a a a a a 
executa a a a a a a a a a 

• AWS Lambda — O Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução de código 
sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente 
quando necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por 
segundo. 

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço web que permite 
que aplicações, usuários finais e dispositivos enviem e recebam notificações da config de config de 
config de config de config de config de nuvem.

Código

Esse padrão inclui um anexo com dois arquivos:

• index.zipé um arquivo compactado que inclui o código Lambda para esse padrão.
• ec2-require-tags.yamlé um CloudFormation modelo que implanta o código Lambda.

Consulte a seção Epics para obter informações sobre como usar esses arquivos.

Épicos
Implante o código Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregar o código em um bucket 
do S3.

Crie um novo bucket do S3 ou 
use um bucket do S3 existente 
para carregar oindex.zip
arquivo anexado (código do 
Lambda). Esse bucket deve estar 
na mesma região da AWS que os 
recursos (instâncias do EC2) que 
você deseja monitorar.

arquiteto de config

Implante o CloudFormation 
modelo.

Abra o console do 
Cloudformation na mesma 
região da AWS do bucket do 
S3 e implante oec2-require-
tags.yaml arquivo fornecido no 
anexo. No próximo épico, forneça 
valores para os parâmetros do 
modelo.   

arquiteto de config
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Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome do bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou ou selecionou 
no primeiro épico. Esse bucket 
do S3 contém o arquivo .zip do 
código Lambda e deve estar 
na mesma região da AWS do 
CloudFormation modelo e das 
instâncias do EC2 que você 
deseja monitorar.

arquiteto de config

Forneça a chave S3. Forneça a localização do 
arquivo .zip de código Lambda 
em seu bucket do S3, sem barras 
iniciais (por exemplo,index.zip
oucontrols/index.zip).

arquiteto de config

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo onde você deseja receber 
notificações de violação.

arquiteto de config

Defina um nível de log. Especifique o nível de registro 
e a verbosidade. Infodesigna 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo e deve ser usado 
somente para depuração.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

arquiteto de config

Insira as chaves de tag 
necessárias.

Insira as chaves de tag que 
deseja verificar. Se você 
quiser especificar várias 
chaves, separe-as com 
vírgulas, sem espaços. (Por 
exemplo,ApplicationId,CreatedBy,Environment,Organization
pesquisa quatro chaves.) O 
evento CloudWatch Events 
pesquisa essas chaves de tag 
e envia uma notificação se elas 
não forem encontradas.

arquiteto de config

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura do e-mail. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia uma mensagem 

arquiteto de config
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de e-mail de inscrição para 
o endereço de e-mail que 
você forneceu. Para receber 
notificações, você deve confirmar 
essa assinatura de e-mail.   

Recursos relacionados
• Criação de um bucket (documentação do Amazon S3)
• Carregando objetos (documentação do Amazon S3)
• Marcar seus recursos do Amazon EC2 (documentação do Amazon EC2)
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail ( CloudWatch documentação da Amazon)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Coneca a uma instância do Amazon EC2 usando o 
Gerenciador de sessões

Criado por Yaniv Ron (AWS) e Jason Cornick (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: infraestrutura; 
nativa da nuvem; computação 
para o usuário final; operações

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch Logs; AWS Systems 
Manager; Amazon EC2

Resumo
Esse padrão descreve como se conectar a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) usando o Gerenciador de sessões, um recurso do AWS Systems Manager. Usando esse padrão, 
você pode executar comandos bash em uma instância do EC2 por meio de um navegador da web. O 
Session Manager não exige que você abra portas de entrada e não exige endereços IP públicos para 
instâncias do EC2. Além disso, elimina a necessidade de manter hosts bastion com chaves diferentes do 
Secure Shell (SSH). Você pode controlar o acesso ao Session Manager com as políticas do AWS Identity 
and Access Management (IAM) e configurar o registro, que registra informações importantes, como acesso 
e ações da instância.

Nesse padrão, você configura uma função do IAM e a associa a uma instância Linux EC2 que você 
provisiona usando uma Amazon Machine Image (AMI). Em seguida, você configura o login no Amazon 
CloudWatch Logs e usa o Gerenciador de sessões para iniciar uma sessão com a instância.

Embora esse padrão se conecte a uma instância Linux EC2 na nuvem Amazon Web Services (AWS), você 
pode usar essa abordagem para usar o Session Manager para conexões com outros servidores, como 
servidores locais ou outras máquinas virtuais.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Permissões para acessar o nó gerenciado. Para obter instruções, consulte Controlar o acesso à sessão 

do usuário aos nós gerenciados.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Session Manager
• Amazon EC2
• CloudWatch Registros

Arquitetura alvo

1. O usuário autentica sua identidade e credenciais por meio do IAM.
2. O usuário inicia uma sessão SSH por meio do Gerenciador de Sessões e envia chamadas de API para 

a instância do EC2.
3. O agente SSM do AWS Systems Manager, que é instalado na instância do EC2, se conecta ao Session 

Manager e executa os comandos.
4. Para fins de auditoria e monitoramento, o Session Manager envia os dados de registro para os 

CloudWatch Logs. Como alternativa, você pode enviar dados de log para um bucket do Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). Para obter mais informações, consulte Como registrar dados da sessão 
usando o Amazon S3 (documentação do Systems Manager).

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon CloudWatch Logs ajuda você a centralizar os logs de todos os sistemas, aplicações e 
serviços da AWS para que você possa monitorá-los e arquivá-los de modo seguro.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e aumentá-los ou 
diminuí-los rapidamente. Esse padrão usa uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) para provisionar 
uma instância do Linux do EC2.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
Nuvem da AWS. Simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar e 
resolver problemas operacionais e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS da modo seguro e em 
grande escala. Esse padrão usa o Gerenciador de sessões, um recurso do Systems Manager.

985

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-getting-started-restrict-access.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-getting-started-restrict-access.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-logging.html#session-manager-logging-s3
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-logging.html#session-manager-logging-s3
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Práticas recomendadas

Práticas recomendadas
Recomendamos que você leia mais sobre o pilar de segurança do AWS Well-Architected Framework, 
explore as opções de criptografia e aplique as recomendações de segurança em Configurando o Session 
Manager (documentação do Systems Manager).

Epopéias
Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função do IAM. Crie a função do IAM para o 
Agente SSM. Siga as instruções 
em Como criar uma função 
para um serviço da AWS
(documentação do IAM) e 
observe o seguinte:

1. Para o serviço da AWS, 
escolha EC2.

2. Em Políticas de permissões, 
escolhaAmazonSSMManagedInstanceCore.

3. Em Nome da função, 
insiraEC2_SSM_Role.

AWS Systems Manager

Criar a instância do EC2. 1. Criar a instância do EC2. Siga 
as instruções em Iniciar uma 
instância (documentação do 
Amazon EC2) e observe o 
seguinte:
a. Na seção Nome e tags, 

escolha Adicionar tags 
adicionais. Em Key 
(Chave), insira Name e, 
em Value (Valor), insira
Production_Server_One.

b. Escolha um Amazon Linux 
AMI que tenha o SSM 
Agent pré-instalado. Para 
obter uma lista completa, 
consulte AMIs com o 
SSM Agent pré-instalado
(documentação do Systems 
Manager).

c. Na seção Detalhes 
avançados, no perfil da 
instância do IAM, escolha
EC2_SSM_Role.

2. Abra o console do Systems 
Manager Manager Manager 
Manager Manager. https://
console.aws.amazon.com/
systems-manager/

AWS Systems Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. No painel de navegação, 

escolha Fleet Manager.
4. Verifique se a instância 

aparece na lista de nós 
gerenciados.

Configurar o log do 1. Criar um grupo de 
CloudWatch logs do Siga 
as instruções em Criar 
um grupo deCloudWatch 
registros (documentação 
de registros). Dê um 
nome ao novo grupo de 
registrosSessionManager.

2. Configure o registro para o 
Session Manager. Siga as 
instruções em Como registrar 
dados de sessão usando 
o Amazon CloudWatch 
Logs (documentação do 
Systems Manager) e observe 
o seguinte:
a. Não selecione Permitir 

somente grupos de 
CloudWatch registros 
criptografados.

b. Em Escolher um grupo de 
registros da lista, escolha
SessionManager.

AWS Systems Manager

Conecà à instância

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conecà à instância do EC2. 1. Iniciar uma sessão no 
console do Systems Manager. 
Para obter instruções, 
consulte Iniciar uma sessão
(documentação do Systems 
Manager). Para instâncias de 
destino, escolha o botão de 
opção à esquerda da instância
Production_Server_One.

2. Depois que a conexão 
for feita, execute vários 
comandos bash.

3. No console do Systems 
Manager, encerre a sessão. 
Para obter instruções, 
consulte Encerrar uma sessão
(documentação do Systems 
Manager).

AWS Systems Manager
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o registro. 1. Em CloudWatch Registros, 
abra o fluxo de registros para 
o grupo de registros. Para 
obter instruções, consulte
Exibir dados de registro
(documentação deCloudWatch 
registros).

2. Nos dados de registro, 
confirme se os comandos 
que você executou na história 
anterior estão listados.

AWS Systems Manager

Solução de problemas

Problema Solução

Problemas do IAM Para obter suporte, consulte Solução de problemas
(documentação do IAM).

Recursos relacionados
• Pré-requisitos completos do Session Manager (documentação do Systems Manager)
• Projetando e implementando registros e monitoramento com a Amazon CloudWatch (AWS Prescriptive 

Guidance)

Crie um pipeline nas regiões da AWS que não 
oferecem suporte à AWS CodePipeline

Criado por Anand Krishna Varanasi (AWS)

Repositório de código:

• invisible-codepipeline-
unsupported-regions

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Infraestrutura; 
DevOps

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit; 
AWS CodeDeploy; AWS 
CodePipeline

Resumo
CodePipeline A AWS é um serviço de orquestração de entrega contínua (CD) que faz parte de um 
conjunto de DevOps ferramentas da Amazon Web Services (AWS). Ele se integra a uma grande variedade 

988

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-and-streams.html#ViewingLogData
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-prerequisites.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/implementing-logging-monitoring-cloudwatch/welcome.html
https://github.com/aws-samples/invisible-codepipeline-unsupported-regions/tree/main
https://github.com/aws-samples/invisible-codepipeline-unsupported-regions/tree/main


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Pré-requisitos e limitações

de fontes (como sistemas de controle de versão e soluções de armazenamento), produtos e serviços de 
integração contínua (CI) de parceiros da AWS e da AWS e produtos de código aberto para fornecer um 
serviço de end-to-end fluxo de trabalho para implantações rápidas de aplicativos e infraestrutura.

No entanto, CodePipeline não é compatível com todas as regiões da AWS e é útil ter um orquestrador 
invisível que conecte os serviços de CI/CD da AWS. Esse padrão descreve como implementar um pipeline 
end-to-end de fluxo de trabalho em regiões da AWS onde ainda CodePipeline não há suporte usando 
serviços de CI/CD da AWS CodeCommit, como AWS CodeBuild, AWS e AWS CodeDeploy.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• CLI do AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) versão 2.28 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

O diagrama a seguir mostra um gasoduto que foi criado em uma região que não oferece suporte 
CodePipeline, como a região da África (Cidade do Cabo). Um desenvolvedor envia os arquivos 
CodeDeploy de configuração (também chamados de scripts de gancho do ciclo de vida de implantação) 
para o repositório Git hospedado pelo CodeCommit. (Veja o GitHub repositório fornecido com esse 
padrão.) Uma EventBridge regra da Amazon é iniciada automaticamente CodeBuild.

Os arquivos de CodeDeploy configuração são obtidos CodeCommit como parte do estágio de origem do 
pipeline e transferidos para CodeBuild o. 

Na próxima fase, CodeBuild executa as seguintes tarefas: 

1. Faz o download do arquivo TAR do código-fonte do aplicativo. Você pode configurar o nome desse 
arquivo usando o Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager.

2. Faz o download dos arquivos CodeDeploy de configuração.
3. Cria um arquivo combinado de código-fonte e arquivos CodeDeploy de configuração do aplicativo que 

são específicos para o tipo de aplicativo.
4. Inicia a CodeDeploy implantação em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

usando o arquivamento combinado.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CodeBuildA AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado que ajuda a compilar código-fonte, 
a executar testes de unidade e a produzir artefatos prontos para implantação.

• CodeCommitO AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar de 
forma privada os repositórios do Git, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• A AWS CodeDeploy automatiza as implantações no Amazon EC2 ou em instâncias on-premises, em 
serviços do AWS Lambda ou em serviços do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

• CodePipelineA AWS ajuda você a modelar e configurar rapidamente os diferentes estágios de um 
lançamento de software e a automatizar as etapas necessárias para lançar alterações de software de 
forma contínua.
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Épicos

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

Código

O código desse padrão está disponível no repositório de regiões GitHub CodePipeline não suportadas.

Épicos
Configure a estação de trabalho do desenvolvedor

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale a AWS CDK CLI. Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS CDK.

AWS DevOps

Instale um cliente Git. Para criar confirmações, 
você pode usar um cliente Git 
instalado em seu computador 
local e, em seguida, enviar 
suas confirmações para o 
CodeCommit repositório. Para 
configurar CodeCommit com 
seu cliente Git, consulte a
CodeCommit documentação.

AWS DevOps

Instale o npm. Instale o gerenciador de 
pacotes npm. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do npm.

AWS DevOps

Configure a pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código. Clone o repositório de regiões 
GitHub CodePipeline não 
suportadas em sua máquina local 
executando o comando a seguir.

git clone https://
github.com/aws-samples/
invisible-codepipeline-
unsupported-regions

DevOps engenheiro

Defina parâmetros em cdk.json. Abra ocdk.json arquivo 
e forneça valores para os 
seguintes parâmetros:

"pipeline_account":"XXXXXXXXXXXX",
"pipeline_region":"us-
west-2",
"repo_name": "app-dev-repo",
"ec2_tag_key": "test-vm",

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
"configName" : 
 "cbdeployconfig",
"deploymentGroupName": 
 "cbdeploygroup",
"applicationName" : 
 "cbdeployapplication",
"projectName" : 
 "CodeBuildProject"

em que:

• pipeline_accounté a conta 
da AWS em que o pipeline 
será construído.

• pipeline_regioné a região 
da AWS em que o pipeline 
será construído.

• repo_nameé o nome do 
CodeCommit repositório.

• ec2_tag_keyé a tag anexada 
à instância do EC2 na qual 
você deseja implantar o 
código.

• configNameé o nome do 
arquivo CodeDeploy de 
configuração.

• deploymentGroupNameé o 
nome do grupo CodeDeploy de 
implantação.

• applicationNameé o nome 
do CodeDeploy aplicativo.

• projectNameé o nome 
CodeBuild do projeto.

Configure a biblioteca de 
construção do AWS CDK.

No GitHub repositório clonado, 
use os comandos a seguir 
para instalar a biblioteca de 
construção do AWS CDK, criar 
seu aplicativo e sintetizar para 
gerar o CloudFormation modelo 
da AWS para o aplicativo.

npm i aws-cdk-lib
npm run build
cdk synth

AWS DevOps

Implante a exemplo do aplicativo 
AWS CDK.

Implante o código executando 
o comando a seguir em uma 
região sem suporte (comoaf-
south-1).

cdk deploy

AWS DevOps
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Configurar o CodeCommit repositório para CodeDeploy

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a CI/CD para a 
aplicação.

Clone o CodeCommit 
repositório que você especificou 
nocdk.json arquivo (isso 
é chamadoapp-dev-repo
por padrão) para configurar 
o pipeline de CI/CD para o 
aplicativo.

git clone https://
git-codecommit.us-
west-2.amazonaws.com/v1/
repos/app-dev-repo

onde o nome do repositório e a 
região dependem dos valores 
que você forneceu nocdk.json
arquivo.

AWS DevOps

Teste a pipeline

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o pipeline com instruções 
de implantação.

ACodeDeploy_Files pasta do 
repositório de regiões GitHub 
CodePipeline não suportadas
inclui arquivos de amostra 
que CodeDeploy instruem 
a implantação do aplicativo. 
Oappspec.yml arquivo é 
um arquivo CodeDeploy de 
configuração que contém 
ganchos para controlar o fluxo 
de implantação do aplicativo. 
Você pode usar os arquivos de 
amostraindex.htmlstart_server.shstop_server.sh,, 
einstall_dependencies.sh
atualizar um site hospedado no 
Apache. Esses são exemplos: 
você pode usar o código no 
GitHub repositório para implantar 
qualquer tipo de aplicativo. 
Quando os arquivos são 
enviados para o CodeCommit 
repositório, o pipeline invisível 
é iniciado automaticamente. 
Para obter os resultados da 
implantação, verifique os 
resultados de fases individuais 
nos CodeBuild CodeDeploy 
consoles e.

AWS DevOps
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Recursos relacionados
• Introdução (documentação do AWS CDK)
• Introdução ao Cloud Development Kit (CDK) (AWS Workshop Studio)
• Workshop do AWS CDK

Implante o Sophos web proxy UTM e o Outbound 
Gateway na AWS

Criado por Mark Szalkiewicz (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Segurança Destino:  Sophos web proxy UTM 
na AWS

Tipo R: N/D Tecnologias: Infraestrutura; 
segurança, identidade, 
conformidade

Resumo
As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) geralmente exigem acesso a recursos 
externos, como repositórios de software e serviços web. Muitas organizações exigem restringir as 
conexões de internet a sites autorizados. Os proxies de filtragem da Web são comumente usados para 
impor políticas da Web para acesso à Internet. 

Esse padrão usa o dispositivo virtual Sophos Unified Threat Management (UTM), que está disponível 
no AWS Marketplace, para fornecer um proxy de saída transparente para instâncias do EC2. Soluções 
alternativas de proxy web podem usar soluções de código aberto, como Squid ou Apache Traffic Server, 
que estão além do escopo desse padrão. 

O Sophos UTM fornece várias funções de segurança, incluindo firewall, sistema de prevenção de intrusões 
(IPS), rede privada virtual (VPN) e filtragem da web. O Sophos Outbound Gateway fornece uma arquitetura 
distribuída e tolerante a falhas para fornecer visibilidade, aplicação de políticas e escalabilidade elástica ao 
tráfego externo da web. 

Esse padrão fornece orientação para um caso de uso: permitir chamadas de API da AWS a partir de uma 
nuvem privada virtual (VPC). Esse padrão não abrange as tarefas gerais de instalação e configuração de 
software do Sophos UTM. Para obter orientação geral e melhores práticas, consulte o Sophos UTM no 
Guia de Administração da AWS. 

Esse padrão usa o seguinte software Sophos: 

• Dispositivo virtual Sophos UTM 9 — O Sophos UTM é uma plataforma de segurança que ajuda você a 
proteger sua infraestrutura na AWS. O Sophos UTM fornece várias ferramentas de segurança, como 
Firewall de próxima geração (NGFW), Web Application Firewall (WAF), Sistema de Prevenção de 
Intrusões (IPS) e Proteção Avançada contra Ameaças (ATP).

• Sophos UTM Controller (Queen) — O Controller é uma instância UTM que fornece controle 
administrativo e gerenciamento de configuração para trabalhadores de UTM.

• Sophos UTM Workers — Os UTM Workers encerram os túneis de encapsulamento genérico de 
roteamento (GRE) dos gateways de saída e enviam o tráfego para o destino com base na política 
configurada no Controller.
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• Sophos Outbound Gateway (OGW) na AWS — O OGW é uma instância que reside em uma zona de 
disponibilidade em que os clientes precisam se conectar por meio do proxy.

Esse padrão aproveita o AWS Quick Start, desenvolvido pela Sophos em colaboração com a AWS. A 
Sophos é parceira da AWS. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Determine o modelo de licenciamento que você deseja usar para o Sophos UTM. As opções disponíveis 
são por hora e a política “Traga seu próprio licença” (BYOL). Se você estiver usando a opção BYOL, 
precisará do seu arquivo de licença.

• Confirme se você tem uma conta ativa da AWS e se os limites da sua conta permitem provisionar duas 
VPCs e um endereço IP elástico.

• Identifique os intervalos CIDR que você deseja usar para as VPCs e sub-redes de proxy e aplicativos.
• Para administrar o Sophos UTM, você precisará acessar a porta TCP 4444 do seu navegador.

Considerações sobre a solução de proxy externo

Embora as soluções de proxy externo sejam amplamente usadas, há implicações que você deve 
considerar antes de implementar proxies em sua arquitetura. O mecanismo de filtragem web Sophos opera 
no modo transparente ou padrão. Independentemente do modo de implantação, seus aplicativos cliente 
precisam suportar a especificação Server Name Indicator (SNI) para acessar com segurança os endpoints 
Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), ou você precisará empregar a decodificação 
SSL e distribuir a autoridade de certificação (CA) de assinatura para seus clientes, conforme discutido no
artigo do Sophos Knowledge Base. Além disso, no modo padrão, seus aplicativos cliente precisarão estar 
“atentos ao proxy” e direcionar explicitamente as solicitações por meio do Sophos Outbound Gateway. 
O Sophos fornece opções adicionais para controlar o tráfego, como a capacidade de ignorar a filtragem 
por IP de origem ou destino. Para saber mais sobre essa e outras considerações, consulte o Guia de 
administração do Sophos UTM.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Proxy web Sophos (UTM) local

Pilha de tecnologias de destino

• Sophos web proxy UTM na AWS 

Arquitetura de origem e destino

Essa é uma simples realocação de software de um host de data center local para uma instância do EC2. O 
diagrama a seguir mostra como o Sophos Outbound Gateway usa o GRE para tunelar o tráfego de rede de 
saída entre VPCs. 

O diagrama a seguir fornece uma visão detalhada da arquitetura na AWS. Esse padrão usa uma 
arquitetura altamente disponível que inclui um Sophos UTM Controller, Sophos UTM Workers e 
Sophos Outbound Gateways na AWS. No total, ele implanta sete instâncias, incluindo um controlador, 
dois trabalhadores em um grupo de Auto Scaling, dois Outbound Gateways, um host bastion e uma 
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Ferramentas

instância EC2 de teste de cliente. Para centralizar o serviço de proxy para os clientes, o controlador e os 
trabalhadores são implantados em uma VPC dedicada. 

Esse padrão utiliza um aplicativo adicional VPC para clientes proxy. O Outbound Gateway na AWS 
também é implantado no aplicativo VPC para dar suporte às conexões dos clientes. Finalmente, as 
instâncias bastion host e tester são implantadas na VPC do aplicativo. Você pode usar essas instâncias 
para testar e se familiarizar com a funcionalidade de proxy web de saída. 

Ferramentas
• Início rápido: Proxy web externo da Sophos na AWS
• Console do Sophos UTM

Epopeias
Avalie e implante o início rápido

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o Quick Start, se ele 
atender às suas necessidades.

Consulte o guia de implantação 
do Quick Start (consulte a seção 
Referências e Ajuda) para obter 
instruções de pré-implantação e, 
em seguida, inicie o Quick Start a 
partir do link fornecido.

 

Personalize e inicie o Quick 
Start, se você tiver requisitos 
adicionais.

Faça o download dos 
CloudFormation modelos da 
AWS do GitHub repositório 
(consulte a seção Referências 
e Ajuda), modifique-os 
para atender às suas 
necessidades e lance os 
modelos personalizados.

 

Valide a implantação. Consulte o guia de implantação 
do Quick Start para ver todas as 
instruções de pós-implantação e 
teste.

 

Recursos relacionados
Sophos

• Guia de administração do Sophos UTM na AWS 
• Base de conhecimento da Sophos 
• Support técnico da Sophos 

Inícios rápidos da AWS

• Início rápido: Sophos Outbound Web Proxy na AWS (planilha de dados e guia de implantação) 
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Implemente um cluster Cassandra no 

Amazon EC2 com IPs estáticos privados

• Início rápido: Sophos Outbound Web Proxy na AWS (código-fonte no GitHub repositório)
• Catálogo do AWS Quick Start 

Implemente um cluster Cassandra no Amazon EC2 
com IPs estáticos privados para evitar o reequilíbrio

Criado por Dipin Jain (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  VM local Destino:  Amazon EC2

Tipo R: Rehospedar Carga horária: Open-source Tecnologias: Infraestrutura; 
Bancos de dados; migração

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
O IP privado de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é mantido durante todo 
o ciclo de vida. No entanto, o IP privado pode mudar durante uma falha planejada ou não planejada do 
sistema; por exemplo, durante uma atualização do Amazon Machine Image (AMI). Em alguns cenários, 
manter um IP estático privado pode melhorar o desempenho e o tempo de recuperação das cargas de 
trabalho. Por exemplo, usar um IP estático para um nó inicial do Apache Cassandra evita que o cluster 
incorra em uma sobrecarga de rebalanceamento. 

Esse padrão descreve como conectar uma elastic network interface secundária às instâncias do EC2 para 
manter o IP estático durante a rehospedagem. O padrão se concentra nos clusters do Cassandra, mas 
você pode usar essa implementação para qualquer arquitetura que se beneficie de IPs estáticos privados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa do Amazon Web Service (AWS)

Versões do produto

• DataStax versão 5.11.1
• Sistema operacional: Ubuntu 16.04.6 LTS

Arquitetura
Arquitetura de origem

A origem pode ser um cluster do Cassandra em uma máquina virtual (VM) local ou em instâncias do EC2 
na nuvem da AWS. O diagrama a seguir ilustra o segundo cenário. Esse exemplo inclui quatro nós de 
cluster: três nós iniciais e um nó de gerenciamento. Na arquitetura de origem, cada nó tem uma única 
interface de rede conectada.
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Arquitetura alvo

O cluster de destino é hospedado em instâncias do EC2 com uma elastic network interface secundária 
conectada a cada nó, conforme ilustrado no diagrama a seguir.

Automação e escala

Você também pode automatizar a vinculação de uma segunda elastic network interface a um grupo do 
EC2 Auto Scaling, conforme descrito em um vídeo do AWS Knowledge Center.

Epopeias
Configurar um cluster do Cassandra no Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie os nós do EC2 para 
hospedar um cluster Cassandra.

No console do Amazon EC2, 
execute quatro instâncias do 
EC2 para seus nós do Ubuntu 
em sua conta da AWS. Três 
nós (iniciais) são usados 
para o cluster Cassandra, e 
o quarto nó atua como um nó 
de gerenciamento de cluster 
onde você instalará o DataStax 
Enterprise (DSE) OpsCenter. 
Para obter instruções, consulte a
documentação do Amazon EC2.

Engenheiro de nuvem

Confirme as comunicações do 
nó.

Certifique-se de que os quatro 
nós possam se comunicar entre 
si pelas portas de gerenciamento 
do banco de dados e do cluster.

Engenheiro de rede

Instale o DSE OpsCenter no nó 
de gerenciamento.

Instale o DSE OpsCenter 6.1 a 
partir do pacote Debian no nó 
de gerenciamento. Para obter 
instruções, consulte a DataStax 
documentação.

DBA

Crie uma interface de rede 
secundária.

O Cassandra gera um 
identificador exclusivo universal 
(UUID) para cada nó com base 
no endereço IP da instância do 
EC2 desse nó. Esse UUID é 
usado para distribuir nós virtuais 
(vnodes) no anel. Quando 
o Cassandra é implantado 
em instâncias do EC2, os 
endereços IP são atribuídos 
automaticamente às instâncias 
à medida que elas são criadas. 
 No caso de uma interrupção 
planejada ou não planejada, o 
endereço IP da nova instância 
do EC2 muda, a distribuição 

Engenheiro de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de dados muda e todo o anel 
precisa ser rebalanceado. Isso 
não é desejável. Para preservar 
o endereço IP atribuído, use 
uma elastic network interface 
secundária com um endereço IP 
fixo.

1. No console do Amazon EC2, 
escolha Interfaces de rede,
Criar interface de rede.

2. Para Subnet, selecione a sub-
rede em que você criou a 
instância do EC2.

3. Para Endereço IPv4 privado, 
escolha Atribuição automática.

4. Em Grupos de segurança, 
selecione um grupo de 
segurança e escolha Criar 
interface de rede.

Para obter mais informações 
sobre a criação de uma 
interface de rede, consulte a
documentação do Amazon EC2.

Conecte a interface de rede 
secundária aos nós do cluster.

1. No console do Amazon EC2, 
escolha Instâncias.

2. Marque a caixa de seleção 
da instância do EC2 criada 
anteriormente.

3. Escolha Actions (Ações),
Networking (Redes), Attach 
network interface (Associar 
interface de rede).

4. Selecionar a interface de rede 
criada na etapa anterior e, em 
seguida, escolha Anexar.

Para obter mais informações 
sobre como conectar uma 
interface de rede, consulte a
documentação do Amazon EC2.

Engenheiro de nuvem
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione rotas no Amazon EC2 
para lidar com o roteamento 
assimétrico.

Quando você conecta a segunda 
interface de rede, a rede 
provavelmente executará um 
roteamento assimétrico. Para 
evitar isso, você pode adicionar 
rotas para as novas interfaces de 
rede.

Para obter uma explicação 
detalhada e remediação 
do roteamento assimétrico, 
consulte o vídeo do Centro de 
Conhecimento da AWS sobre
como superar o roteamento 
assimétrico em servidores 
multidomésticos (artigo no Linux 
Journal de Patrick McManus, 5 
de abril de 2004).

Engenheiro de rede

Atualize as entradas de DNS 
para apontar para o IP da 
interface de rede secundária.

Aponte o nome de domínio 
totalmente qualificado (FQDN) do 
nó para o IP da interface de rede 
secundária.

Engenheiro de rede

Instale e configure o cluster 
Cassandra usando o DSE 
OpsCenter.

Quando os nós do cluster 
estiverem prontos com as 
interfaces de rede secundárias, 
você poderá instalar e configurar 
o cluster Cassandra.

DBA

Recupere o cluster de uma falha no nó

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma AMI para o nó inicial do 
cluster.

Faça um backup dos nós para 
que você possa restaurá-los 
com binários do banco de dados 
em caso de falha do nó. Para 
obter instruções, consulte Create 
an AMI (Criar uma AMI) na 
documentação do Amazon EC2.

Administrador Backup

Recupere-se de uma falha no nó. Substitua o nó com falha por 
uma nova instância do EC2 
iniciada a partir da AMI e conecte 
a interface de rede secundária do 
nó com falha.

Administrador Backup

Verifique se o cluster Cassandra 
está saudável.

Quando o nó de substituição 
estiver ativo, verifique a 
integridade do cluster no DSE 
OpsCenter.

DBA
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Instalando o DSE OpsCenter 6.1 a partir do pacote Debian (DataStax documentação)
• Como fazer uma interface de rede secundária funcionar em uma instância do Ubuntu EC2 (vídeo do 

AWS Knowledge Center)
• Melhores práticas para executar o Apache Cassandra no Amazon EC2 (publicação no blog da AWS)

Receba notificações do Amazon SNS quando o 
estado da chave do AWS KMS mudar

Criado por Shubham Harsora (AWS), Aromal Raj Jayarajan (AWS) e Navdeep Pareek (AWS)

Repositório de código:

• aws-kms-deletion-notification

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: infraestrutura; 
nativa da nuvem DevOps; 
segurança, identidade, 
conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
EventBridge; AWS KMS; Amazon 
SNS

Resumo
Os dados e metadados associados a uma chave do AWS Key Management Service (AWS KMS) são 
perdidos quando essa chave é excluída. A exclusão é irreversível e você não pode recuperar dados 
perdidos (incluindo dados criptografados). Você pode evitar a perda de dados configurando um sistema de 
notificação para alertá-lo sobre mudanças de status nos principais estados de suas chaves do AWS KMS.

Esse padrão mostra como monitorar alterações de status nas chaves do AWS KMS usando a Amazon 
EventBridge e o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para emitir notificações automatizadas 
sempre que o estado da chave do AWS KMS muda paraDisabled ouPendingDeletion. Por exemplo, 
se um usuário tentar desativar ou excluir uma chave do AWS KMS, você receberá uma notificação por 
e-mail com detalhes sobre a tentativa de alteração de status. Você também pode usar esse padrão para 
programar a exclusão das chaves do AWS KMS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS com um usuário do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Uma chave do AWS KMS

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazônia EventBridge
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Ferramentas

• AWS Key Management Service (AWS KMS)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura para criar um processo automatizado de monitoramento e 
notificação para detectar quaisquer alterações no estado de uma chave do AWS KMS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário desativa ou programa a exclusão de uma chave do AWS KMS.
2. Uma EventBridge regra avalia a programaçãoDisabled ou oPendingDeletion evento.
3. A EventBridge regra invoca o tópico do Amazon SNS.
4. O Amazon SNS envia uma mensagem de notificação por e-mail aos usuários.

Observação: você pode personalizar a mensagem de e-mail para atender às necessidades da sua 
organização. Recomendamos incluir informações sobre as entidades em que a chave do AWS KMS é 
usada. Isso pode ajudar os usuários a entender o impacto da exclusão da chave do AWS KMS. Você 
também pode agendar uma notificação por e-mail de lembrete que é enviada um ou dois dias antes da 
exclusão da chave do AWS KMS.

Automação e escala

A CloudFormation pilha da AWS implanta todos os recursos e serviços necessários para que esse padrão 
funcione. Você pode implementar o padrão de forma independente em uma única conta ou usando a
AWS CloudFormation StackSets para várias contas ou unidades organizacionais independentes no AWS 
Organizations.

Ferramentas
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida 

e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS. O 
CloudFormation modelo para esse padrão descreve todos os recursos da AWS da desejados, e o 
CloudFormation provisiona e configura esses recursos para você.

• Amazon EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor que ajuda a facilitar a 
conexão de aplicações a dados em tempo real de diversas origens. EventBridge fornece um fluxo de 
dados em tempo real de suas próprias aplicações e de serviços da AWS, e de serviços da AWS e de 
serviços da AWS para destinos como o AWS Lambda. EventBridge simplifica o processo de criação de 
arquiteturas orientadas por eventos.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda a criar e controlar chaves criptográficas para ajudar 
a proteger seus dados.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório de desativação e exclusão programada de 
chaves do GitHub Monitor AWS KMS.
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Epopéias

Epopéias
Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Clone o repositório de
desativação e exclusão 
programada das chaves GitHub 
Monitor AWS KMS em sua 
máquina local executando o 
seguinte comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-kms-deletion-
notification

Administrador da AWS, arquiteto 
de nuvem

Atualize os parâmetros do 
modelo.

Em um editor de código, 
abra oAlerting-KMS-
Events.yaml CloudFormation 
modelo que você clonou 
do repositório e atualize os 
seguintes parâmetros:

• ParaDestinationEmailAddress, 
insira um endereço de e-mail 
ativo que você planeja usar 
para receber a notificação do 
SNS.

• ParaSNSTopicName, insira um 
nome para seu tópico do SNS.

Administrador da AWS, arquiteto 
de nuvem

Implante o CloudFormation 
modelo.

1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CloudFormation .

2. No painel de navegação, 
escolha Criar pilha e, em 
seguida, com novos recursos 
(padrão).

3. Na página Identificar recursos, 
escolha Avançar.

4. Na página Especificar 
modelo, em Fonte do modelo,
selecione Carregar um arquivo 
de modelo.

5. Escolha Escolher arquivo, 
selecione oAlerting-KMS-
Events.yaml arquivo do seu 
GitHub repositório clonado e 
escolha Avançar.

6. Em Nome da pilha, insira o 
nome da pilha.

Administrador da AWS, arquiteto 
de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Selecione Submit (Enviar).

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirmar o e-mail de inscrição. Depois que o CloudFormation 
modelo é implantado com 
sucesso, o Amazon SNS enviará 
uma mensagem de confirmação 
de inscrição para o endereço 
de e-mail que você forneceu no 
CloudFormation modelo.

Para receber notificações, 
você deve confirmar essa 
assinatura de e-mail. Para obter 
mais informações, consulte
Confirmar a assinatura no Guia 
do desenvolvedor do Amazon 
SNS.

Administrador da AWS, arquiteto 
de nuvem

Testar a notificação de assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desabilitar chaves do AWS KMS. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console do AWS KMS.

2. Para alterar a região, escolha 
o nome da região exibida 
atualmente e, em seguida, 
escolha a região para a qual 
você deseja alternar.

3. No painel de navegação, 
escolha Customer managed 
keys (Chaves gerenciadas 
pelo cliente).

4. Marque a caixa de seleção da 
chave do AWS KMS que você 
deseja habilitar ou desabilitar.

5. Para desativar a chave do 
AWS KMS, escolha Ações 
principais e, em seguida, 
escolha Desativar.

Administrador da AWS

Valide a assinatura. Confirme que você recebeu o e-
mail de notificação do Amazon 
SNS.

Administrador da AWS
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Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua a CloudFormation pilha. 1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CloudFormation .

2. No painel de navegação, 
escolha Stacks (Pilhas).

3. Selecione essa pilha que você 
criou anteriormente e, em 
seguida, escolha Excluir.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
• AWS CloudFormation (documentação da AWS)
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• Criação de arquiteturas orientadas por eventos na AWS (documentação do AWS Workshop Studio)
• Melhores práticas do AWS Key Management Service (whitepaper da AWS)
• Melhores práticas de segurança para o AWS Key Management Service (Guia do desenvolvedor do AWS 

KMS)

Informações adicionais
O Amazon SNS fornece criptografia em trânsito por padrão. Para se alinhar às melhores práticas de 
segurança, você também pode habilitar a criptografia do lado do servidor para o Amazon SNS usando uma 
chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS.

Modernização do mainframe: DevOps na AWS com 
a Micro Focus

Criado por Kevin Yung (AWS)

Origem:  Mainframe IBM z/OS Destino:  AWS Tipo R: N/D

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: DevOps; 
Infraestrutura

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
AWS CloudFormation; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit; 
AWS CodeDeploy; AWS 
Systems Manager; AWS 
CodePipeline

Resumo
Desafios do cliente

1004

https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/63320e83-6abc-493d-83d8-f822584fb3cb/en-US
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-kms-best-practices.pdf
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/best-practices.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Resumo

Organizations que executam aplicativos principais em hardware de mainframe geralmente enfrentam 
alguns desafios quando o hardware precisa ser expandido para atender às demandas das inovações 
digitais. Esses desafios incluem as seguintes restrições. 

• Os ambientes de desenvolvimento e teste de mainframe não conseguem escalar devido à inflexibilidade 
dos componentes de hardware do mainframe e ao alto custo da mudança.

• O desenvolvimento de mainframe está enfrentando escassez de habilidades, porque os novos 
desenvolvedores não estão familiarizados e não estão interessados nas ferramentas tradicionais de 
desenvolvimento de mainframe. Tecnologias modernas, como contêineres, pipelines de integração 
contínua/entrega contínua (CI/CD) e estruturas de teste modernas, não estão disponíveis no 
desenvolvimento de mainframe.

Resultados do padrão

Para enfrentar esses desafios, a Amazon Web Services (AWS) e a Micro Focus, uma parceira da Rede de 
Parceiros da AWS (APN), colaboraram para criar esse padrão. A solução foi projetada para ajudar você a 
alcançar os seguintes resultados.

• Produtividade aprimorada do desenvolvedor. Os desenvolvedores podem receber novas instâncias de 
desenvolvimento de mainframe em minutos.

• Uso da nuvem da AWS para criar novos ambientes de teste de mainframe com capacidade praticamente 
ilimitada.

• Provisionamento rápido da nova infraestrutura de CI/CD de mainframe. O provisionamento na AWS 
pode ser concluído em uma hora usando a AWS CloudFormation e o AWS Systems Manager.

• Uso nativo de DevOps ferramentas da AWS para desenvolvimento de mainframe, incluindo AWS 
CodeBuild CodeCommit, AWS CodePipeline CodeDeploy, AWS e Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR).

• Transforme o desenvolvimento tradicional em cascata em desenvolvimento ágil em projetos de 
mainframe.

Resumo das tecnologias

Nesse padrão, a pilha de destino contém os seguintes componentes.

Componentes lógicos Soluções de implementação Descrição

Repositórios de código-fonte AccuRev Servidor Micro Focus 
CodeCommit, Amazon ECR

Gerenciamento do código-fonte 
— A solução usa dois tipos de 
código-fonte. 

• Código-fonte do mainframe, 
por exemplo, COBOL, JCL, 
etc. 

• Modelos de infraestrutura e 
scripts de automação da AWS 

Ambos os tipos de código-
fonte precisam de controle de 
versão, mas são gerenciados 
em SCMs diferentes. O código-
fonte implantado no mainframe 
ou nos servidores Micro Focus 
Enterprise é gerenciado no Micro 
Focus AccuRev Server. Os 
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Pré-requisitos e limitações

modelos e scripts de automação 
da AWS são gerenciados no 
CodeCommit. O Amazon ECR 
é usado para os repositórios de 
imagens do Docker.

Instâncias de desenvolvedores 
corporativos

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), desenvolvedor 
corporativo do Micro Focus para 
Eclipse

Os desenvolvedores de 
mainframe podem desenvolver 
código no Amazon EC2 usando 
o Micro Focus Enterprise 
Developer for Eclipse. Isso 
elimina a necessidade de confiar 
no hardware de mainframe para 
escrever e testar código. 

Gerenciamento de licenças do 
Micro Focus

Micro Focus License Manager Para gerenciamento e 
governança centralizados de 
licenças da Micro Focus, a 
solução usa o Micro Focus 
License Manager para hospedar 
a licença necessária.

Tubulações de CI/CD CodePipeline, CodeBuild 
CodeDeploy, Micro Focus 
Enterprise Developer em um 
contêiner, Micro Focus Enterprise 
Test Server em um contêiner, 
Micro Focus Enterprise Server

As equipes de desenvolvimento 
de mainframe precisam de 
pipelines de CI/CD para realizar 
compilação de código, testes de 
integração e testes de regressão. 
Na AWS, CodePipeline e 
CodeBuild pode trabalhar 
com o Micro Focus Enterprise 
Developer e o Enterprise Test 
Server em um contêiner de forma 
nativa.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

Name (Nome) Descrição

py3270 py3270 é uma interface Python para x3270, um 
emulador de terminal IBM 3270. Ele fornece uma 
API para um subprocesso x3270 ou s3270.

x3270 x3270 é um emulador de terminal IBM 3270 para 
o X Window System e Windows.  Isso pode ser 
usado pelo desenvolvedor para testes de unidade 
localmente.

Robot-Framework-Mainframe-3270-Library Mainframe3270 é uma biblioteca para Robot 
Framework baseada no projeto py3270.

Micro Focus Verastream O Micro Focus Verastream é uma plataforma 
de integração que permite testar ativos de 
mainframe da mesma forma que aplicativos 
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móveis, aplicativos web e serviços web SOA são 
testados.

Instalador e licença do Micro Focus Unified 
Functional Testing (UFT)

O Micro Focus Unified Functional Testing é 
um software que fornece automação de testes 
funcionais e de regressão para aplicativos e 
ambientes de software.

Instalador e licença do Micro Focus Enterprise 
Server

O Enterprise Server fornece o ambiente de 
execução para aplicativos de mainframe.

Instalador e licença do Micro Focus Enterprise Test 
Server

O Micro Focus Enterprise Test Server é um 
ambiente de teste de aplicativos de mainframe da 
IBM

AccuRev Instalador e licença do Micro Focus para 
Server e AccuRev instalador e licença do Micro 
Focus para sistemas operacionais Windows e 
Linux

AccuRev fornece gerenciamento de código-fonte 
(SCM). O AccuRev sistema foi projetado para 
ser usado por uma equipe de pessoas que estão 
desenvolvendo um conjunto de arquivos.

Instalador, patch e licença do Micro Focus 
Enterprise Developer for Eclipse

O Enterprise Developer fornece ao desenvolvedor 
de mainframe uma plataforma para desenvolver e 
manter os principais aplicativos on-line e em lote 
do mainframe.

Limitações

• A criação de uma imagem do Windows Docker não é suportada no CodeBuild. Esse problema relatado
precisa do suporte das equipes de Kernel/HCS e Docker do Windows. A solução alternativa é criar 
um runbook de construção de imagens do Docker usando o Systems Manager. Esse padrão usa a 
solução alternativa para criar imagens do Micro Focus Enterprise Developer for Eclipse e do Micro Focus 
Enterprise Test Server Container. 

• A conectividade de nuvem privada virtual (VPC) do ainda não CodeBuild é suportada no Windows, 
portanto, o padrão não usa o Micro Focus License Manager para gerenciar licenças nos contêineres 
Micro Focus Enterprise Developer e Micro Focus Enterprise Test Server.

Versões do produto

• Micro Focus Enterprise Developer 5.5 ou posterior
• Micro Focus Enterprise Test Server 5.5 ou posterior
• Micro Focus Enterprise Server 5.5 ou posterior
• Micro Focus AccuRev 7.x ou posterior
• Imagem base do Windows Docker para Micro Focus Enterprise Developer e Enterprise Test Server:

microsoft/dotnet-framework-4.7.2-runtime
• Imagem base do Linux Docker para AccuRev o cliente: amazonlinux:2

Arquitetura
Ambiente de mainframe

No desenvolvimento convencional de mainframe, os desenvolvedores precisam usar hardware de 
mainframe para desenvolver e testar programas. Eles enfrentam limitações de capacidade, por exemplo, 
milhões restritos de instruções por segundo (MIPS) para o ambiente de desenvolvimento/teste, e precisam 
confiar nas ferramentas que estão disponíveis nos computadores mainframe.
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Em muitas organizações, o desenvolvimento de mainframe segue a metodologia de desenvolvimento em 
cascata, com equipes confiando em ciclos longos para liberar mudanças. Esses ciclos de lançamento 
geralmente são mais longos do que o desenvolvimento de produtos digitais.    

O diagrama a seguir mostra vários projetos de mainframe compartilhando hardware de mainframe para 
seu desenvolvimento. No hardware de mainframe, é caro expandir um ambiente de desenvolvimento e 
teste para mais projetos.

 

 

Arquitetura da AWS

Esse padrão estende o desenvolvimento do mainframe para a nuvem da AWS. Primeiro, ele usa o Micro 
Focus AccuRev SCM para hospedar o código-fonte do mainframe na AWS. Em seguida, disponibiliza o 
Micro Focus Enterprise Developer e o Micro Focus Enterprise Test Server para criar e testar o código do 
mainframe na AWS. 

As seções a seguir descrevem os três componentes principais do padrão.

1. SCM

Na AWS, o padrão usa a Micro Focus AccuRev para criar um conjunto de espaços de trabalho de SCM 
e controle de versão para o código-fonte do mainframe. Sua arquitetura baseada em fluxo permite o 
desenvolvimento parallel de mainframe para várias equipes. Para mesclar uma alteração, AccuRev usa 
o conceito de promoção. Para adicionar essa alteração a outros espaços de trabalho, AccuRev use o 
conceito de atualização.

No nível do projeto, cada equipe pode criar um ou mais fluxos AccuRev para acompanhar as mudanças 
no nível do projeto. Eles são chamados de fluxos de projetos. Esses fluxos de projetos são herdados do 
mesmo fluxo principal. O fluxo principal é usado para mesclar as alterações de diferentes fluxos do projeto.

Cada fluxo de projeto pode promover código para AccuRev, e um acionador de publicação de promoção 
é configurado para iniciar o pipeline de CI/CD da AWS. A construção bem-sucedida de uma mudança no 
fluxo do projeto pode ser promovida para seu fluxo principal para mais testes de regressão.   

Normalmente, o fluxo principal é chamado de fluxo de integração do sistema. Quando há uma promoção 
de um fluxo de projeto para um fluxo de integração do sistema, um gatilho de pós-promoção inicia outro 
pipeline de CI/CD para executar testes de regressão.

Além do código de mainframe, esse padrão inclui CloudFormation modelos da AWS, documentos de 
automação do Systems Manager e scripts. Seguindo as infrastructure-as-code melhores práticas, eles têm 
controle de versão na AWS CodeCommit. 

Se você precisar sincronizar o código do mainframe com um ambiente de mainframe para implantação, a 
Micro Focus fornece a solução Enterprise Sync, que sincroniza o código do AccuRev SCM com o SCM do 
mainframe.

2. Ambientes de teste e desenvolvimento

Em uma grande organização, escalar mais de cem ou até mais de mil desenvolvedores de mainframe 
é um desafio. Para resolver essa restrição, o padrão usa instâncias do Amazon EC2 Windows para 
desenvolvimento. Nas instâncias, as ferramentas Micro Focus Enterprise Developer for Eclipse estão 
instaladas. O desenvolvedor pode realizar todos os testes e depurações de código de mainframe 
localmente na instância. 

Os documentos do AWS Systems Manager, State Manager e Automation são usados para automatizar 
o provisionamento de instâncias do desenvolvedor. O tempo médio para criar uma instância de 
desenvolvedor é de 15 minutos. O software e as configurações a seguir estão preparados.
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• AccuRev Cliente Windows para fazer o check-out e enviar o código-fonte AccuRev
• Ferramenta Micro Focus Enterprise Developers for Eclipse, para escrever, testar e depurar código de 

mainframe localmente
• Estruturas de teste de código aberto Estrutura de teste de desenvolvimento orientado por 

comportamento (BDD) em Python Behave, py3270 e o emulador x3270 para criar scripts para testar 
aplicativos

• Uma ferramenta de desenvolvedor do Docker para criar a imagem Docker do Enterprise Test Server e 
testar o aplicativo no contêiner Docker do Enterprise Test Server 

No ciclo de desenvolvimento, os desenvolvedores usam a instância do EC2 para desenvolver e testar o 
código do mainframe localmente. Quando as alterações locais são testadas com êxito, os desenvolvedores 
promovem a mudança no AccuRev servidor.   

3. Tubulações de CI/CD

No padrão, os pipelines de CI/CD são usados para testes de integração e testes de regressão antes da 
implantação no ambiente de produção. 

Conforme explicado na seção SCM, AccuRev usa dois tipos de fluxos: um fluxo de projeto e um fluxo de 
integração. Cada stream é conectado a pipelines de CI/CD. Para realizar a integração entre o AccuRev 
servidor e a AWS CodePipeline, o padrão usa o script de AccuRev pós-promoção para criar um evento 
para iniciar o CI/CD.

Por exemplo, quando um desenvolvedor promove uma alteração em um fluxo de projeto no AccuRev, ele 
inicia um script de pós-promoção para ser executado no AccuRev Server. Em seguida, o script fará upload 
dos metadados da alteração em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para criar um 
evento do Amazon S3. Esse evento iniciará a execução de um pipeline CodePipeline configurado. 

O mesmo mecanismo de iniciação de eventos é usado para o fluxo de integração e seus pipelines 
associados. 

No pipeline de CI/CD, CodePipeline use CodeBuild com o contêiner do cliente Micro Focus AccuRev Linux 
para verificar o código mais recente dos AccuRev streams. Em seguida, o pipeline começa CodeBuild 
a usar o contêiner do Micro Focus Enterprise Developer Windows para compilar o código-fonte e usar o 
contêiner Windows do Micro Focus Enterprise Test Server CodeBuild para testar aplicativos de mainframe.

Os pipelines de CI/CD são criados usando CloudFormation modelos da AWS, e o plano será usado para 
novos projetos. Ao usar os modelos, leva menos de uma hora para um projeto criar um novo pipeline de 
CI/CD na AWS.

Para escalar sua capacidade de teste de mainframe na AWS, o padrão desenvolve a suíte de DevOps 
testes Micro Focus, o Micro Focus Verastream e o servidor Micro Focus UFT. Ao usar as DevOps 
ferramentas modernas, você pode executar quantos testes precisar na AWS.

Um exemplo de ambiente de desenvolvimento de mainframe com a Micro Focus na AWS é mostrado no 
diagrama a seguir.

 

Pilha de tecnologias de destino

Esta seção fornece uma visão mais detalhada da arquitetura de cada componente no padrão.

1. Repositório de código-fonte — AccuRev SCM

O Micro Focus AccuRev SCM está configurado para gerenciar versões de código-fonte de mainframe. 
Para alta disponibilidade, AccuRev oferece suporte aos modos primário e réplica. Os operadores podem 
passar para a réplica ao realizar a manutenção no nó primário. 
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Para acelerar a resposta do pipeline de CI/CD, o padrão usa o Amazon CloudWatch Events para detectar 
alterações no código-fonte e iniciar o início do pipeline.

1. O CodePipeline está configurado para usar uma fonte Amazon S3.
2. Uma regra de CloudWatch eventos é configurada para capturar eventos do S3 de um bucket do S3 de 

origem.
3. A regra de CloudWatch eventos define uma meta para o pipeline.
4. AccuRev O SCM é configurado para executar um script de pós-promoção localmente após a conclusão 

da promoção.
5. AccuRev O SCM gera um arquivo XML que contém os metadados da promoção, e o script carrega o 

arquivo XML no bucket de origem do S3.
6. Após o upload, o bucket do S3 de origem envia eventos que correspondam à CloudWatch regra de 

CloudWatch eventos, e a regra de eventos inicia CodePipeline a execução. 

Quando o pipeline é executado, ele inicia um CodeBuild projeto para usar um contêiner de cliente AccuRev 
Linux para verificar o código de mainframe mais recente de um AccuRev stream associado.    

O diagrama a seguir mostra uma configuração de AccuRev servidor.

2. Modelo de desenvolvedor corporativo 

O padrão usa modelos do Amazon EC2 para simplificar a criação da instância do desenvolvedor. Ao usar 
o State Manager, ele pode aplicar configurações de software e licença às instâncias do EC2 de forma 
consistente.

O modelo do Amazon EC2 se baseia em suas configurações de contexto de VPC e configurações de 
instância padrão e segue os requisitos de marcação corporativa. Usando um modelo, uma equipe pode 
criar suas próprias novas instâncias de desenvolvimento. 

Quando uma instância de desenvolvedor é iniciada, ao se associar a tags, o Systems Manager usa o State 
Manager para aplicar a automação. A automação inclui as seguintes etapas gerais.

1. Instale o software Micro Focus Enterprise Developer e instale os patches.
2. Instale o AccuRev cliente Micro Focus para Windows.
3. Instale o script pré-configurado para os desenvolvedores participarem do AccuRev stream. Inicialize os 

espaços de trabalho do Eclipse.
4. Instale ferramentas de desenvolvimento, incluindo x3270, py3270 e Docker.
5. Defina as configurações da licença para apontar para um balanceador de carga do Micro Focus License 

Manager.

O diagrama a seguir mostra uma instância de desenvolvedor corporativo criada pelo modelo Amazon EC2, 
com software e configuração aplicados à instância pelo State Manager. As instâncias de desenvolvedores 
corporativos se conectam ao Micro Focus License Manager para ativar sua licença.

 

3.  Tubulações de CI/CD

Conforme explicado na seção de arquitetura da AWS, no padrão, há pipelines de CI/CD em nível de 
projeto e pipelines de integração de sistemas. Cada equipe de projeto de mainframe cria um pipeline 
ou vários pipelines de CI/CD para criar os programas que estão desenvolvendo em um projeto. Esses 
pipelines de CI/CD do projeto verificam o código-fonte de um AccuRev fluxo associado. 
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Em uma equipe de projeto, os desenvolvedores promovem seu código no AccuRev fluxo associado. Em 
seguida, a promoção inicia o pipeline do projeto para criar o código e executar testes de integração. 

Cada pipeline de CI/CD do projeto usa CodeBuild projetos com a ferramenta Micro Focus Enterprise 
Developer, Amazon ECR image e a ferramenta Micro Focus Enterprise Test Server, Amazon ECR image. 

CodePipeline e CodeBuild são usados para criar os pipelines de Ci/CDs. Como CodeBuild e não 
CodePipeline tem taxas ou compromissos iniciais, você paga somente por aquilo que usa. Em comparação 
com o hardware de mainframe, a solução da AWS reduz consideravelmente o tempo de fornecimento de 
hardware e reduz o custo do seu ambiente de teste.

No desenvolvimento moderno, várias metodologias de teste são usadas. Por exemplo, desenvolvimento 
orientado a testes (TDD), BDD e Robot Framework. Com esse padrão, os desenvolvedores podem 
usar essas ferramentas modernas para testes de mainframe. Por exemplo, usando x3270, py3270 e a 
ferramenta de teste Behave python, você pode definir o comportamento de um aplicativo on-line. Você 
também pode usar a estrutura do robô build mainframe 3270 nesses pipelines de CI/CD.

O diagrama a seguir mostra o pipeline de CI/CD de stream de equipe. 

O diagrama a seguir mostra o relatório de teste de CI/CD do projeto produzido pela CodePipeline in 
Mainframe3270 Robot Framework.

O diagrama a seguir mostra o relatório de teste de CI/CD do projeto produzido por CodePipeline in Py3270 
e Behave BDD.

Depois que os testes em nível de projeto são aprovados com êxito, o código testado é promovido 
manualmente para o fluxo de integração no AccuRev SCM. Você pode automatizar essa etapa depois que 
as equipes confiarem na cobertura dos testes do pipeline de projetos.

Quando o código é promovido, o pipeline de CI/CD de integração do sistema verifica o código mesclado 
e executa testes de regressão. O código mesclado é promovido a partir de todos os fluxos de projetos 
parallel.

Dependendo da granulação fina necessária ao ambiente de teste, os clientes podem ter mais pipelines de 
CI/CD de integração de sistemas em diferentes ambientes, por exemplo, UAT e pré-produção. 

No padrão, as ferramentas usadas no pipeline de integração do sistema são o Micro Focus Enterprise 
Test Server, o Micro Focus UFT Server e o Micro Focus Verastream. Todas essas ferramentas podem ser 
implantadas no contêiner do Docker e usadas com CodeBuild.

Depois de testar com sucesso os programas de mainframe, o artefato é armazenado, com controle de 
versão, em um bucket do S3. 

O diagrama a seguir mostra um pipeline de CI/CD de integração de sistema.

 

Depois que o artefato for testado com sucesso nos pipelines de CI/CD de integração do sistema, ele 
poderá ser promovido para implantação em produção. 

Se você precisar implantar o código-fonte de volta no mainframe, a Micro Focus oferece a solução 
Enterprise Sync para sincronizar o código-fonte de AccuRev volta para o Mainframe Endeavour.

O diagrama a seguir mostra um pipeline de produção de CI/CD implantando o artefato nos servidores 
Micro Focus Enterprise. Neste exemplo, CodeDeploy orquestra a implantação do artefato de mainframe 
testado no Micro Focus Enterprise Server.
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Além do guia de arquitetura do pipeline de CI/CD, você também pode ler a postagem no DevOps blog da 
AWS Automatize milhares de testes de mainframe na AWS com o Micro Focus Enterprise Suite para obter 
mais informações sobre como testar aplicativos de mainframe em CodeBuild CodePipeline e. Consulte a 
postagem do blog para obter as melhores práticas e detalhes sobre como fazer testes de mainframe na 
AWS.

Ferramentas
Ferramentas

Ferramentas de automação da AWS

• AWS CloudFormation
• CloudWatch Eventos da Amazon
• AWS CodeBuild
• AWS CodeDeploy
• AWS CodePipeline
• Amazon ECR
• Amazon S3
• AWS Secrets Manager
• AWS Systems Manager

Ferramentas Micro Focus

• Desenvolvedor empresarial da Micro Focus para Eclipse
• Servidor de teste empresarial Micro Focus
• Micro Focus Enterprise Server (implantação de produção)
• Micro Focus AccuRev
• License Manager Micro Focus
• Integrador de host Micro Focus Verastream
• Micro Focus UFT One

Outras ferramentas

• x3270
• py3270
• Robot-Framework-Mainframe-3270-Library

Epopeias
Crie a infraestrutura do AccuRev SCM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente um servidor 
AccuRev SCM primário usando a 
AWS CloudFormation.

  AWS CloudFormation
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o usuário AccuRev 
administrador.

Faça login no AccuRev SCM 
Server e execute o comando 
CLI para criar um usuário 
administrador.

AccuRev Administrador do 
servidor SCM

Crie AccuRev streams. Crie AccuRev fluxos que herdam 
dos fluxos superiores em 
sequência: Produção, integração 
de sistemas, fluxos de equipe.

AccuRev Administrador do SCM

Crie as contas de AccuRev login 
do desenvolvedor.

Use os comandos da CLI do 
AccuRev SCM para criar contas 
de login de AccuRev usuários 
para desenvolvedores de 
mainframe.

AccuRev Administrador do SCM

Crie o modelo de inicialização do Amazon EC2 do Enterprise Developer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o modelo de 
inicialização do Amazon EC2 
usando a AWS CloudFormation.

Use CloudFormation a AWS 
para implantar um modelo 
de lançamento do Amazon 
EC2 para instâncias do Micro 
Focus Enterprise Developer. O 
modelo inclui um documento de 
automação do Systems Manager 
para a instância Micro Focus 
Enterprise Developer.

AWS CloudFormation

Crie a instância do Enterprise 
Developer a partir do modelo do 
Amazon EC2.

  Habilidades para 
desenvolvedores de mainframe e 
login no console da AWS

Crie a imagem Docker da ferramenta Micro Focus Enterprise Developer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a imagem Docker da 
ferramenta Micro Focus 
Enterprise Developer.

Use o comando Docker e a 
ferramenta Dockerfile da Micro 
Focus Enterprise Developer para 
criar a imagem do Docker.

Docker

Crie o repositório Docker no 
Amazon ECR.

No console do Amazon ECR, 
crie o repositório para a 
imagem Docker do Micro Focus 
Enterprise Developer.

Amazon ECR

Envie a imagem do Docker 
da ferramenta do Micro Focus 
Enterprise Developer para o 
Amazon ECR.

Execute o comando Docker push 
para enviar a imagem Docker da 
ferramenta Enterprise Developer 

Docker
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para salvá-la no repositório 
Docker no Amazon ECR.

Crie a imagem Docker do Micro Focus Enterprise Test Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a imagem Docker do Micro 
Focus Enterprise Test Server.

Use o comando Docker e o 
Dockerfile do Micro Focus 
Enterprise Test Server para criar 
a imagem do Docker.

Docker

Crie o repositório Docker no 
Amazon ECR.

No console do Amazon ECR, crie 
o repositório Amazon ECR para a 
imagem Docker do Micro Focus 
Enterprise Test Server.

Amazon ECR

Envie a imagem do Docker do 
Micro Focus Enterprise Test 
Server para o Amazon ECR.

Execute o comando Docker push 
para enviar e salvar a imagem do 
Enterprise Test Server Docker no 
Amazon ECR.

Docker

Crie o pipeline de CI/CD de stream em equipe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o CodeCommit repositório 
da AWS.

No CodeCommit console, crie um 
repositório baseado em Git para 
infraestrutura e CloudFormation 
código da AWS.

AWS CodeCommit

Faça o upload do 
CloudFormation modelo da AWS 
e do código de automação no 
CodeCommit repositório.

Execute o comando Git push 
para carregar o CloudFormation 
modelo e o código de automação 
da AWS no repositório.

Git

Implemente o pipeline de CI/
CD de stream em equipe via 
CloudFormation.

Use o CloudFormation modelo 
preparado da AWS para 
implantar um pipeline de CI/CD 
de stream em equipe.

AWS CloudFormation

Crie o pipeline de CI/CD de integração do sistema

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a imagem do Micro Focus 
UFT Docker.

Use o comando Docker e o 
Micro Focus UFT Dockerfile para 
criar a imagem do Micro Focus 
Docker.

Docker
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o repositório Docker no 
Amazon ECR para a imagem 
Micro Focus UFT.

No console do Amazon ECR, 
crie o repositório Docker para a 
imagem Micro Focus UFT.

Amazon ECR

Envie a imagem do Micro Focus 
UFT Docker para o Amazon 
ECR.

Execute o comando Docker push 
para enviar e salvar a imagem do 
Enterprise Test Server Docker no 
Amazon ECR.

Docker

Crie a imagem do Micro Focus 
Verastream Docker.

Use o comando Docker e 
o Dockerfile Micro Focus 
Verastream para criar a imagem 
do Docker.

Docker

Crie o repositório Docker no 
Amazon ECR para a imagem do 
Micro Focus Verastream.

No console do Amazon ECR, 
crie o repositório Docker para 
a imagem do Micro Focus 
Verastream.

Amazon ECR

Implemente o pipeline de CI/CD 
de integração do sistema via 
CloudFormation.

Use o CloudFormation modelo 
preparado da AWS para 
implantar um pipeline de CI/CD 
de integração de sistemas.

AWS CloudFormation

Crie um pipeline de CI/CD de implantação de produção

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o Micro Focus 
Enterprise Server usando o AWS 
Quick Start.

Para implantar o Micro Focus 
Enterprise Server usando a AWS 
CloudFormation, inicie o Micro 
Focus Enterprise Server no AWS 
Quick Start.

AWS CloudFormation

Implemente um pipeline de CI/
CD de implantação de produção.

No CloudFormation console da 
AWS, use o CloudFormation 
modelo da AWS para implantar 
um pipeline de CI/CD de 
implantação de produção.

AWS CloudFormation

Recursos relacionados
Referências

• DevOps Blog da AWS — Automatize milhares de testes de mainframe na AWS com o Micro Focus 
Enterprise Suite

• GitHub repositório py3270/py3270
• GitHub Altran-pt-gdc/robot-framework-mainframe-3270-repositório de bibliotecas
• Bem-vindo a se comportar!
• Blog de parceiros da APN - Tag: Micro Focus
• Executar uma instância a partir de um modelo de execução
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Preserve o espaço IP roteável em projetos de VPC com 

várias contas para sub-redes sem carga de trabalho

AWS Marketplace

• Micro Focus UFT One

Início rápido da AWS

• Micro Focus Enterprise Server na AWS

Preserve o espaço IP roteável em projetos de VPC 
com várias contas para sub-redes sem carga de 
trabalho

Criado por Adam Spicer (AWS)

Repositório de código:

• Padrão CIDRs secundário não 
roteável

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura 
DevOps; Gestão e governança; 
Rede

Serviços da AWS: AWS Transit 
Gateway; Amazon VPC; Elastic 
Load Balancing (ELB)

Resumo
A Amazon Web Services (AWS) publicou as melhores práticas que recomendam o uso de sub-redes 
dedicadas em uma nuvem privada virtual (VPC) para anexos de gateway de trânsito e endpoints do 
Gateway Load Balancer (para dar suporte ao AWS Network Firewall ou a dispositivos de terceiros). 
Essas sub-redes são usadas para conter interfaces de rede elásticas para esses serviços. Se você usar 
o AWS Transit Gateway e um Gateway Load Balancer, duas sub-redes serão criadas em cada zona de 
disponibilidade da VPC. Devido à forma como as VPCs são projetadas, essas sub-redes extras não podem 
ser menores do que uma máscara /28 e podem consumir um precioso espaço IP roteável que, de outra 
forma, poderia ser usado para cargas de trabalho roteáveis. Esse padrão demonstra como você pode usar 
um intervalo de roteamento entre domínios sem classe (CIDR) secundário e não roteável para essas sub-
redes dedicadas para ajudar a preservar o espaço IP roteável.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Estratégia de várias VPC para espaço IP roteável
• Uma faixa CIDR não roteável para os serviços que você está usando (anexos de gateway de trânsito e

terminais do Gateway Load Balancer ou do Network Firewall)

Arquitetura
Arquitetura alvo
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Esse padrão inclui duas arquiteturas de referência: uma arquitetura tem sub-redes para anexos do 
gateway de trânsito (TGW) e um endpoint do Gateway Load Balancer (GWLBE), e a segunda arquitetura 
tem sub-redes somente para anexos TGW.

Arquitetura 1 ‒ VPC conectado ao TGW com roteamento de entrada para um equipamento

O diagrama a seguir representa uma arquitetura de referência para uma VPC que abrange duas zonas 
de disponibilidade. Na entrada, a VPC usa um padrão de roteamento de entrada para direcionar o tráfego 
destinado à sub-rede pública para um bump-in-the-wire dispositivo para inspeção de firewall. Um anexo 
TGW suporta a saída das sub-redes privadas para uma VPC separada.

Esse padrão usa um intervalo CIDR não roteável para a sub-rede de anexo TGW e a sub-rede GwLBE. 
Na tabela de roteamento TGW, esse CIDR não roteável é configurado com uma rota de buraco negro 
(estática) usando um conjunto de rotas mais específicas. Se as rotas fossem propagadas para a tabela de 
roteamento do TGW, essas rotas de buracos negros mais específicas se aplicariam.

Neste exemplo, o CIDR roteável /23 é dividido e totalmente alocado para sub-redes roteáveis.

Arquitetura 2 — VPC conectado ao TGW

O diagrama a seguir representa outra arquitetura de referência para uma VPC que abrange duas zonas de 
disponibilidade. Um anexo TGW oferece suporte ao tráfego de saída (saída) das sub-redes privadas para 
uma VPC separada. Ele usa um intervalo CIDR não roteável somente para a sub-rede de anexos TGW. Na 
tabela de roteamento TGW, esse CIDR não roteável é configurado com uma rota de buraco negro usando 
um conjunto de rotas mais específicas. Se as rotas fossem propagadas para a tabela de roteamento do 
TGW, essas rotas de buracos negros mais específicas se aplicariam.

Neste exemplo, o CIDR roteável /23 é dividido e totalmente alocado para sub-redes roteáveis.

Ferramentas
Serviços e recursos da AWS

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS. Nesse padrão, os 
CIDRs secundários da VPC são usados para preservar o espaço IP roteável nos CIDRs de carga de 
trabalho.

• O roteamento de entrada do gateway da Internet (associações de borda) pode ser usado junto com os 
endpoints do Gateway Load Balancer para sub-redes dedicadas não roteáveis.

• O AWS Transit Gateway é um hub central que conecta VPCs e redes no local. Nesse padrão, as VPCs 
são conectadas centralmente a um gateway de trânsito, e os anexos do gateway de trânsito estão em 
uma sub-rede dedicada não roteável.

• Os balanceadores de carga de gateway ajudam você a implementar, dimensionar e gerenciar 
dispositivos virtuais, como firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões e sistemas de 
inspeção profunda de pacotes. O gateway serve como um único ponto de entrada e saída para todo o 
tráfego. Nesse padrão, os endpoints de um Load Balancer de gateway podem ser usados em uma sub-
rede dedicada não roteável.

• O AWS Network Firewall é um serviço gerenciado e de firewall de rede para VPCs na nuvem da AWS. 
Nesse padrão, os endpoints de um firewall podem ser usados em uma sub-rede dedicada não roteável.

Repositório de código
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Práticas recomendadas

Um runbook e CloudFormation modelos da AWS para esse padrão estão disponíveis no repositório de
padrões CIDR secundários GitHub não roteáveis. Você pode usar os arquivos de amostra para configurar 
um laboratório de trabalho em seu ambiente.

Práticas recomendadas
AWS Transit Gateway

• Use uma sub-rede separada para cada anexo da VPC do gateway.
• Aloque uma sub-rede /28 do intervalo CIDR secundário não roteável para as sub-redes de conexão do 

gateway de trânsito.
• Em cada tabela de roteamento do gateway de trânsito, adicione uma rota estática e mais específica para 

a faixa CIDR não roteável como um buraco negro.

Load Balancer de gateway e roteamento de entrada

• Use o roteamento de entrada para direcionar o tráfego da Internet para os endpoints do Gateway Load 
Balancer.

• Use uma sub-rede separada para cada endpoint do Gateway Load Balancer.
• Aloque uma sub-rede /28 do intervalo CIDR secundário não roteável para as sub-redes de endpoint do 

Gateway Load Balancer.

Epopeias
Criar VPCs

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine o intervalo CIDR não 
roteável.

Determine um intervalo CIDR 
não roteável que será usado 
para a sub-rede de conexão 
do gateway de trânsito e 
(opcionalmente) para qualquer 
sub-rede do Gateway Load 
Balancer ou do Network Firewall. 
Essa faixa CIDR será usada 
como CIDR secundária para a 
VPC. Ele não deve ser roteável a 
partir da faixa CIDR primária da 
VPC ou de uma rede maior.

Arquiteto de nuvem

Determine os intervalos de CIDR 
roteáveis para VPCs.

Determine um conjunto de 
intervalos CIDR roteáveis que 
serão usados para suas VPCs. 
Esse intervalo CIDR será usado 
como o CIDR principal para suas 
VPCs.

Arquiteto de nuvem

Criar VPCs. Criar as VPCs e conectá-las 
ao gateway de trânsito. Cada 
VPC deve ter um intervalo CIDR 
primário que seja roteável e um 
intervalo CIDR secundário que 
não seja roteável, com base nos 

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
intervalos que você determinou 
nas duas etapas anteriores.

Configurar rotas de buracos negros do Transit Gateway

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie CIDRs não roteáveis mais 
específicos como buracos 
negros.

Cada tabela de roteamento do 
gateway de trânsito precisa 
ter um conjunto de rotas de 
buracos negros criadas para 
os CIDRs não roteáveis. Eles 
são configurados para garantir 
que qualquer tráfego do VPC 
CIDR secundário permaneça 
não roteável e não vaze para a 
rede maior. Essas rotas devem 
ser mais específicas do que o 
CIDR não roteável definido como 
o CIDR secundário na VPC. Por 
exemplo, se o CIDR secundário 
não roteável for 100.64.0.0/26, 
as rotas de buracos negros 
na tabela de roteamento do 
gateway de trânsito devem ser 
100.64.0.0/27 e 100.64.0.32/27.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Melhores práticas para implantar o Gateway Load Balancer
• Arquiteturas de inspeção distribuídas com Gateway Load Balancer
• Dia de imersão em redes ‒ Laboratório de firewall da Internet para o VPC
• Melhores práticas de design do gateway de trânsito

Informações adicionais
A faixa CIDR secundária não roteável também pode ser útil ao trabalhar com implantações de contêineres 
em maior escala que exigem um grande conjunto de endereços IP. Você pode usar esse padrão com 
um gateway NAT privado para usar uma sub-rede não roteável para hospedar suas implantações de 
contêiner. Para obter mais informações, consulte a postagem de blog Como resolver o esgotamento do IP 
privado com a solução de NAT privada.

Configure a resolução de DNS para redes híbridas 
em um ambiente AWS com várias contas

Criado por Amir Durrani
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Resumo

Ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura; Rede Serviços da AWS: AWS RAM; 
Amazon Route 53; AWS Control 
Tower

Resumo
Esse padrão descreve como você pode usar serviços locais do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) com 
as regras do Amazon Route 53 Resolver e endpoints de saída do Resolver para resolução de nomes.

O DNS é fundamental para estabelecer e manter comunicações em ambientes de rede. Se você tiver um 
ambiente de conectividade de rede híbrida, poderá compartilhar serviços de rede essenciais, como DNS 
e Active Directory, sem a carga operacional de gerenciar um ambiente distribuído entre contas e nuvens 
privadas virtuais (VPCs). Essa abordagem ajuda você a criar e dar suporte a aplicativos que abrangem um 
grande número de contas. Por exemplo, se você tiver centenas ou milhares de contas multirregionais com 
requisitos de conectividade híbrida, poderá compartilhar serviços de DNS de forma segura e eficiente em 
todos os ambientes conectados em sua organização da AWS.

O DNS é essencial para a rede IP entre todas as camadas (web, aplicativo e banco de dados) de um 
aplicativo. É uma prática recomendada dar somente à equipe de especialistas em DNS acesso total para 
configurar, operar e dar suporte a esse recurso. Em um ambiente de conectividade híbrida, você pode 
continuar usando seu DNS local para solicitações de resolução de nomes provenientes de recursos que 
residem em contas diferentes, usando o encaminhamento condicional.

Esse padrão abrange a resolução de DNS híbrido em um ambiente de várias contas da AWS. Para contas 
individuais, consulte o padrão Configurar resolução de DNS para redes híbridas em um ambiente AWS de 
conta única.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um ambiente de várias contas da AWS baseado nas melhores práticas e construído usando a AWS 
Control Tower. O diagrama na próxima seção mostra a arquitetura típica desse ambiente.

• Infraestrutura de roteamento escalável entre as contas e as VPCs usando o AWS Transit Gateway.
• Endpoints do Outbound Resolver e regras do Resolver usando o Amazon Route 53.
• Compartilhamentos de recursos para regras de resolução de saída usando o AWS Resource Access 

Manager (AWS RAM).

Arquitetura
Arquitetura de várias contas da AWS

Pilha de tecnologias de destino

• Uma infraestrutura de DNS local existente para resolução de nomes externos em um grande número de 
diretores da AWS 

• Regra do Route 53 Resolver e endpoints de saída do Resolver
• RAM da AWS para compartilhar as regras do Route 53 Resolver com outros diretores da AWS dentro e 

fora da organização da AWS

Arquitetura alvo
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Ferramentas

O diagrama a seguir mostra as etapas para configurar a resolução de DNS end-to-end híbrida. A RAM da 
AWS é usada para compartilhar as regras e os endpoints do Resolver do Route 53, que são configurados 
e gerenciados a partir da conta central do Shared Services. Os endpoints do Route 53 Resolver são 
configurados para cada zona de disponibilidade para receber as solicitações de resolução de nomes de 
saída para os recursos que residem no data center local e, em seguida, encaminhar essas solicitações aos 
resolvedores de DNS locais. Os resolvedores de DNS locais enviam as respostas de resolução de nomes 
aos endpoints externos, que então encaminham as respostas para o resolvedor de VPC. Essas etapas 
estabelecem end-to-end a comunicação usando nomes de host em vez de endereços IP.

O diagrama seguinte mostra a arquitetura com mais detalhes.

Automação e escala

Você pode configurar e compartilhar as regras do Route 53 Resolver por meio da RAM da AWS usando 
CloudFormation modelos da AWS. 

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Control Tower ajuda você a configurar e governar um ambiente de várias contas da AWS, 
seguindo as melhores práticas prescritivas.

• O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ajuda você a compartilhar seus recursos com 
segurança entre contas da AWS para reduzir a sobrecarga operacional e fornecer visibilidade e 
auditabilidade.

• O Amazon Route 53 é um web service de DNS altamente disponível e dimensionável.

Ferramentas adicionais

• nslookup e dig são utilitários para consultar registros DNS.

Epopeias
Configurar os endpoints e as regras do Resolver

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os endpoints e as 
regras do Resolver de saída do 
Route 53.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS da 
conta da AWS da qual você 
quer configurar e compartilhar 
a regra do Resolver de saída 
do Route 53.

2. Abra o console do 
Route 53 em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
route53/.

3. Na barra de navegação, 
escolha a região onde você 
quer configurar o endpoint 

AWS geral
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do endpoint do endpoint do 
Resolver.

4. No painel de navegação, 
escolha Endpoints do 
Endpoints do que escolha
Configurar endpoints de 
configuração.

5. Forneça configurações gerais, 
endereços IP e informações 
de tag opcionais e escolha
Avançar.

6. Crie uma ou mais regras 
para especificar os nomes de 
domínio das consultas de DNS 
que você quer encaminhar à 
rede e escolha Salvar.

Para obter mais informações, 
consulte Encaminhamento de 
consultas de DNS de saída para 
sua rede na documentação do 
Route 53.
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e compartilhe as regras do 
Route 53 Outbound Resolver 
com os diretores da AWS.

1. Abra o console do 
AWS RAM em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
ram/.

2. No painel de navegação, 
escolha Compartilhamentos 
de recursos e, em 
seguida, escolha Criar 
compartilhamento de recursos.

3. Forneça um nome de 
compartilhamento.

4. Para o tipo de recurso, 
escolha Resolver Rules.

5. Escolha a regra do Resolver 
que você deseja compartilhar, 
forneça informações opcionais 
sobre a chave de tag e o 
valor e, em seguida, escolha
Avançar.

6. Escolha os diretores com os 
quais você quer compartilhar o 
recurso de regras do Resolver. 
Os diretores podem ser 
internos ou externos à sua 
organização da AWS. Por 
exemplo, você pode escolher 
sua organização da AWS, 
uma unidade organizacional 
(OU) específica dentro da 
organização ou uma conta 
específica.

7. Revise e crie o 
compartilhamento de recursos.

Depois que o recurso é 
criado e compartilhado, 
ele aparece na seção
Compartilhado comigo do 
painel de navegação para 
os diretores com os quais é 
compartilhado.

8. Associe as VPCs na conta 
(principal) à regra Resolver 
que foi compartilhada pelos 
serviços compartilhados ou 
pela conta de rede.

Para obter mais informações,
consulte Compartilhamento 
de recursos da AWS na 
documentação do AWS RAM.

AWS geral
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a resolução do nome DNS 
de saída.

Teste a resolução de nomes 
usando o utilitário nslookup ou
dig em instâncias em uma VPC 
em uma conta com a qual você 
compartilhou a regra Resolver.

A consulta deve ser resolvida no 
endereço IP de um recurso que 
reside em seu data center local.

AWS geral

Recursos relacionados
• Resolvendo o DNS local em ambientes híbridos (vídeo)
• Encaminhando consultas de DNS de saída para sua rede (documentação do Route 53)
• Compartilhando seus recursos da AWS (documentação de RAM da AWS)

Configure a resolução de DNS para redes híbridas 
em um ambiente AWS de conta única

Criado por Abdullahi Olaoye (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura Serviços da AWS: Amazon Route 
53; Amazon VPC

Resumo
Esse padrão descreve como configurar uma arquitetura de Sistema de Nome de Domínio (DNS) 
totalmente híbrida que permite a resolução de end-to-end DNS de recursos locais, recursos da AWS e 
consultas de DNS na Internet, sem sobrecarga administrativa. O padrão descreve como configurar as 
regras de encaminhamento do Amazon Route 53 Resolver que determinam para onde uma consulta de 
DNS originada da AWS deve ser enviada, com base no nome do domínio. As consultas de DNS para 
recursos locais são encaminhadas para resolvedores de DNS locais. As consultas de DNS para recursos 
da AWS e consultas de DNS da Internet são resolvidas pelo Route 53 Resolver.

Esse padrão abrange a resolução de DNS híbrido em um ambiente de conta única da AWS. Para obter 
informações sobre como configurar consultas de DNS de saída em um ambiente de várias contas da AWS, 
consulte o padrão Configurar resolução de DNS para redes híbridas em um ambiente AWS com várias 
contas.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS
• Uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta da AWS
• Uma conexão de rede entre o ambiente local e sua VPC, por meio da AWS Virtual Private Network 

(AWS VPN) ou do AWS Direct Connect
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Arquitetura

• Endereços IP de seus resolvedores de DNS locais (acessíveis a partir de sua VPC)
• Nome de domínio/subdomínio a ser encaminhado aos resolvedores locais (por exemplo, 

onprem.mydc.com)
• Nome de domínio/subdomínio para a zona hospedada privada da AWS (por exemplo, myvpc.cloud.com)

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Zona hospedada privada do Amazon Route 53
• Amazon Route 53 Resolver
• Amazon VPC
• AWS VPN ou Direct Connect

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O Amazon Route 53 Resolver facilita a nuvem híbrida para clientes corporativos ao permitir a resolução 

perfeita de consultas de DNS em toda a sua nuvem híbrida. Você pode criar endpoints de DNS e regras 
de encaminhamento condicional para resolver namespaces DNS entre seu data center local e suas 
VPCs.

• A zona hospedada privada do Amazon Route 53 é um contêiner que armazena informações sobre como 
você quer que o Route 53 responda a consultas DNS para um domínio e seus subdomínios dentro de 
uma ou mais VPCs criadas com o serviço da Amazon VPC.

Epopeias
Configurar uma zona hospedada privada

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma zona hospedada 
privada do Route 53 para um 
nome de domínio reservado da 
AWS, como myvpc.cloud.com.

Essa zona contém os registros 
de DNS dos recursos da AWS 
que devem ser resolvidos a partir 
do ambiente local. Para obter 
instruções, consulte Criação de 
uma zona hospedada privada na 
documentação do Route 53.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Associe a zona hospedada 
privada à sua VPC.

Para permitir que os recursos 
em sua VPC resolvam registros 
de DNS nessa zona hospedada 
privada, você deve associar 
sua VPC à zona hospedada. 
Para obter instruções, consulte
Criação de uma zona hospedada 
privada na documentação do 
Route 53.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

1025

https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zones-private.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Configurar endpoints do Route 53 Resolver

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um endpoint de entrada. O Route 53 Resolver usa 
o endpoint de entrada para 
receber consultas de DNS de 
resolvedores de DNS locais. 
Para obter instruções, consulte
Encaminhamento de consultas 
de DNS de entrada para as suas 
VPCs na documentação do 
Route 53. Anote o endereço IP 
do endpoint de entrada.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Crie um endpoint de saída. O Route 53 Resolver usa 
o endpoint de saída para 
enviar consultas de DNS aos 
resolvedores de DNS locais. 
Para obter instruções, consulte
Encaminhamento de consultas 
de DNS de saída para sua rede
na documentação do Route 
53. Anote o endpoint ID (ID do 
endpoint de saída).

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Configure uma regra de encaminhamento e associe-a à sua VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma regra de 
encaminhamento para o domínio 
local.

Essa regra instruirá o Route 
53 Resolver a encaminhar 
quaisquer consultas de DNS 
para domínios locais (como 
onprem.mydc.com) para 
resolvedores de DNS locais. 
Para criar essa regra, você 
precisará dos endereços IP dos 
resolvedores de DNS locais e do 
ID do endpoint de saída para o 
Route 53 Resolver. Para obter 
instruções, consulte Gerenciando 
regras de encaminhamento na 
documentação do Route 53.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Associe a regra de 
encaminhamento a sua VPC.

Para que a regra de 
encaminhamento entre em vigor, 
você deve associá-la à sua VPC. 
Em seguida, o Route 53 Resolver 
leva a regra em consideração ao 
resolver um domínio. Para obter 
instruções, consulte Gerenciando 
regras de encaminhamento na 
documentação do Route 53.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

1026

https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-inbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-inbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-inbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Configurar resolvedores de DNS locais

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o encaminhamento 
condicional nos resolvedores de 
DNS locais.

Para que as consultas de 
DNS sejam enviadas para a 
zona hospedada privada do 
Route 53 a partir do ambiente 
local, você deve configurar o 
encaminhamento condicional 
nos resolvedores de DNS locais. 
Isso instrui os resolvedores de 
DNS a encaminhar todas as 
consultas de DNS do domínio 
da AWS (por exemplo, para 
myvpc.cloud.com) para o 
endereço IP do endpoint de 
entrada do Route 53 Resolver.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Teste resolução end-to-end DNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a resolução de DNS da 
AWS para o ambiente local.

Em um servidor na VPC, 
faça uma consulta de DNS 
para um domínio local (como 
server1.onprem.mydc.com).

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Teste a resolução de DNS do 
ambiente local para a AWS.

Em um servidor local, execute 
a resolução de DNS para 
um domínio da AWS (como 
server1.myvpc.cloud.com).

Administrador de rede, 
administrador do sistema

Recursos relacionados
• Gerenciamento centralizado de DNS da nuvem híbrida com o Amazon Route 53 e o AWS Transit 

Gateway (blog da AWS Networking & Content Delivery)
• Simplifique o gerenciamento de DNS em um ambiente de várias contas com o Route 53 Resolver (blog 

de segurança da AWS)
• Trabalhando com zonas hospedadas privadas (documentação do Route 53)
• Conceitos básicos do Route 53 Resolver (documentação do Route 53 Resolver)

Configure a recuperação de desastres para o 
Oracle JD Edwards EnterpriseOne com o AWS 
Elastic Disaster Recovery
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Criado por Thanigaivel Thirumalai (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: infraestrutura; 
migração; redes

Carga de trabalho: Oracle

Serviços da AWS: AWS Elastic 
Disaster Recovery; Amazon EC2

Resumo
Desastres provocados por catástrofes naturais, falhas de aplicativos ou interrupção de serviços prejudicam 
a receita e causam tempo de inatividade dos aplicativos corporativos. Para reduzir as repercussões de tais 
eventos, o planejamento da recuperação de desastres (DR) é fundamental para empresas que adotam 
os sistemas de planejamento de recursos EnterpriseOne corporativos (ERP) da JD Edwards e outros 
softwares de missão crítica e crítica para os negócios. 

Esse padrão explica como as empresas podem usar o AWS Elastic Disaster Recovery como uma opção 
de DR para seus EnterpriseOne aplicativos JD Edwards. Ele também descreve as etapas para usar o 
failover e o failback do Elastic Disaster Recovery para criar uma estratégia de DR entre regiões para 
bancos de dados hospedados em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na 
Nuvem AWS.

Nota: Esse padrão exige que as regiões primária e secundária para a implementação de DR entre regiões 
sejam hospedadas na AWS.

O Oracle JD Edwards EnterpriseOne é uma solução de software ERP integrada para empresas de médio e 
grande porte em uma ampla variedade de setores.

O AWS Elastic Disaster Recovery minimiza o tempo de inatividade e a perda de dados com a recuperação 
rápida e confiável de aplicativos locais e baseados na nuvem usando armazenamento acessível, 
computação e point-in-time recuperação mínimas.

A AWS fornece quatro padrões principais de arquitetura de DR. Este documento se concentra na 
configuração, configuração e otimização usando a estratégia de luz piloto. Essa estratégia ajuda a criar 
um ambiente de DR de baixo custo, no qual você provisiona inicialmente um servidor de replicação para 
replicar dados do banco de dados de origem e provisiona o servidor de banco de dados real somente ao 
iniciar um exercício e uma recuperação de DR. Essa estratégia elimina as despesas de manutenção de um 
servidor de banco de dados na região de DR. Em vez disso, você paga por uma instância menor do EC2 
que serve como servidor de replicação.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um EnterpriseOne aplicativo JD Edwards em execução no Oracle Database ou no Microsoft SQL Server 

com um banco de dados compatível em um estado de execução em uma instância gerenciada do EC2. 
Esse aplicativo deve incluir todos os componentes EnterpriseOne básicos do JD Edwards (Enterprise 
Server, HTML Server e Database Server) instalados em uma região da AWS.

• Uma função do AWS Identity and Access Management Access Recovery
• A rede para executar o Elastic Disaster Recovery configurada de acordo com as configurações de 

conectividade necessárias.

Limitações
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• Você pode usar esse padrão para replicar todos os níveis, a menos que o banco de dados esteja 
hospedado no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Nesse caso, recomendamos que 
você use a funcionalidade de cópia entre regiões do Amazon RDS.

• O Elastic Disaster Recovery não é compatível com o CloudEndure Disaster Recovery, mas você pode 
fazer o upgrade a partir do CloudEndure Disaster Recovery. Para obter mais informações, consulte as
Perguntas frequentes na documentação Elastic DisRecovery

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) limita a taxa na qual você pode tirar fotos. Você pode 
replicar um número máximo de 300 servidores em uma única conta da AWS usando o Elastic Disaster 
Recovery. Para replicar mais servidores, você pode usar várias contas da AWS ou várias regiões alvo da 
AWS. (Você precisará configurar o Elastic Disaster Recovery separadamente para cada conta e região.) 
Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas na documentação Elastic DisRecovery

• As cargas de trabalho de origem (o EnterpriseOne aplicativo e o banco de dados JD Edwards) devem 
ser hospedadas em instâncias do EC2. Esse padrão não oferece suporte a cargas de trabalho que estão 
no local ou em outros ambientes de nuvem.

• Esse padrão se concentra nos EnterpriseOne componentes do JD Edwards. Um plano completo de DR 
e continuidade de negócios (BCP) deve incluir outros serviços principais, incluindo:
• Rede (nuvem privada virtual, sub-redes e grupos de segurança)
• Active Directory
• Amazônia WorkSpaces
• Elastic Load Balancing
• Um serviço de banco de dados, como Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Para obter informações adicionais sobre pré-requisitos, configurações e limitações, consulte a
documentação do Elastic Disaster Recovery.

Versões do produto

• Oracle JD Edwards EnterpriseOne (versões suportadas pelo Oracle e pelo SQL Server com base nos 
Requisitos Técnicos Mínimos da Oracle)

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Uma única região e uma única nuvem privada virtual (VPC) para produção e não produção, e uma 
segunda região para DR

• Zonas de disponibilidade únicas para garantir baixa latência entre servidores
• Um Application Load Balancer que distribui o tráfego de rede para melhorar a escalabilidade e a 

disponibilidade de seus aplicativos em várias zonas de disponibilidade
• Amazon Route 53 para fornecer configuração do Domain Name System (DNS)
• Amazon fornecerá WorkSpaces aos usuários uma experiência de desktop na nuvem
• Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar backups, arquivos e objetos
• Amazon CloudWatch para registro, monitoramento e alarmes de aplicativos
• Amazon Elastic Disaster Recovery para recuperação de desastres

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de recuperação de desastres entre regiões para a JD Edwards 
EnterpriseOne usando o Elastic Disaster Recovery.
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Procedimento

Aqui está uma análise de alto nível do processo. Para obter detalhes, consulte a seção Epics.

• A replicação do Elastic Disaster Recovery começa com uma sincronização inicial. Durante a 
sincronização inicial, o AWS Replication Agent replica todos os dados dos discos de origem para o 
recurso apropriado na sub-rede da área de teste.

• A replicação contínua continua indefinidamente após a conclusão da sincronização inicial.
• Você analisa os parâmetros de execução, que incluem configurações específicas do serviço e um 

modelo de execução do Amazon EC2, após a instalação do agente e o início da replicação. Quando o 
servidor de origem for indicado como pronto para recuperação, você poderá iniciar instâncias.

• Quando o Elastic Disaster Recovery emite uma série de chamadas de API para iniciar a operação 
de lançamento, a instância de recuperação é iniciada imediatamente na AWS de acordo com suas 
configurações de execução. O serviço ativa automaticamente um servidor de conversão durante a 
inicialização.

• A nova instância é ativada na AWS após a conclusão da conversão e está pronta para uso. O estado 
do servidor de origem no momento da execução é representado pelos volumes associados à instância 
iniciada. O processo de conversão envolve alterações nos drivers, na rede e na licença do sistema 
operacional para garantir que a instância seja inicializada de forma nativa na AWS.

• Após o lançamento, os volumes recém-criados não são mais mantidos em sincronia com os servidores 
de origem. O AWS Replication Agent continua replicando rotineiramente as alterações feitas em seus 
servidores de origem nos volumes da área de teste, mas as instâncias lançadas não refletem essas 
mudanças.

• Quando você inicia uma nova instância de perfuração ou recuperação, os dados sempre são refletidos 
no estado mais recente que foi replicado do servidor de origem para a sub-rede da área de teste.

• Quando o servidor de origem é marcado como preparado para recuperação, você pode iniciar 
instâncias.

Observação: o processo funciona nos dois sentidos: para fazer o failover de uma região primária da 
AWS para uma região de DR e para retornar ao local primário, quando ele for recuperado. Você pode 
se preparar para o failback invertendo a direção da replicação de dados da máquina de destino para a 
máquina de origem de uma forma totalmente orquestrada.

Os benefícios desse processo descritos nesse padrão incluem:

• Flexibilidade: os servidores de replicação se expandem e se expandem com base no conjunto de dados 
e no tempo de replicação, para que você possa realizar testes de DR sem interromper as cargas de 
trabalho de origem ou a replicação.

• Confiabilidade: a replicação é robusta, sem interrupções e contínua.
• Automação: Essa solução fornece um processo unificado e automatizado para teste, recuperação e 

recuperação.
• Otimização de custos: você pode replicar somente os volumes necessários e pagar por eles, e pagar 

pelos recursos de computação no local de DR somente quando esses recursos são ativados. Você 
pode usar uma instância de replicação com custo otimizado (recomendamos usar um tipo de instância 
otimizada para computação) para várias fontes ou uma única fonte com um grande volume do EBS.

Automação e escala

Quando você executa a recuperação de desastres em grande escala, os EnterpriseOne servidores JD 
Edwards dependerão de outros servidores no ambiente. Por exemplo:

• Os servidores de EnterpriseOne aplicativos JD Edwards que se conectam a um banco de dados 
EnterpriseOne compatível com o JD Edwards na inicialização dependem desse banco de dados.
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• EnterpriseOne Os servidores JD Edwards que exigem autenticação e precisam se conectar a um 
controlador de domínio na inicialização para iniciar os serviços dependem do controlador de domínio.

Por esse motivo, recomendamos que você automatize as tarefas de recuperação. Por exemplo, você pode 
usar o AWS Lambda ou o AWS Step Functions para automatizar os scripts de EnterpriseOne inicialização 
do JD Edwards e as alterações no balanceador de carga para automatizar o processo end-to-end de 
failover. Para obter mais informações, consulte a postagem do blog Criando um plano de recuperação de 
desastres escalável com o AWS Elastic Disaster Recovery.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias do EC2.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na 
Nuvem AWS. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e aumentá-los ou reduzi-
los rapidamente.

• O AWS Elastic Disaster Recovery minimiza o tempo de inatividade e a perda de dados com a 
recuperação rápida e confiável de aplicativos locais e baseados na nuvem usando armazenamento 
acessível, computação e point-in-time recuperação mínimas.

• O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) oferece controle total sobre seu ambiente de rede virtual, 
incluindo posicionamento de recursos, conectividade e segurança.

Práticas recomendadas
Melhores práticas gerais

• Tenha um plano por escrito do que fazer no caso de um evento real de recuperação.
• Depois de configurar o Elastic Disaster Recovery corretamente, crie um CloudFormation modelo da 

AWS que possa criar a configuração sob demanda, caso seja necessário. Determine a ordem em que 
servidores e aplicativos devem ser iniciados e registre isso no plano de recuperação.

• Faça um exercício regular (aplicam-se as taxas padrão do Amazon EC2).
• Monitore a integridade da replicação contínua usando o console Elastic Disaster Recovery ou de forma 

programática.
• Proteja os point-in-time instantâneos e confirme antes de encerrar as instâncias.
• Crie uma função do IAM para a instalação do AWS Replication Agent.
• Habilite a proteção de encerramento para instâncias de recuperação em um cenário real de DR.
• Não use a ação Desconectar da AWS no console do Elastic Disaster Recovery para servidores para 

os quais você lançou instâncias de recuperação, mesmo no caso de um evento real de recuperação. 
A desconexão encerra todos os recursos de replicação relacionados a esses servidores de origem, 
incluindo seus pontos de recuperação point-in-time (PIT).

• Altere a política do PIT para alterar o número de dias para retenção de instantâneos.
• Edite o modelo de execução nas configurações de execução do Elastic Disaster Recovery para definir a 

sub-rede, o grupo de segurança e o tipo de instância corretos para seu servidor de destino.
• Automatize o processo end-to-end de failover usando as funções Lambda ou Step para automatizar os 

scripts de EnterpriseOne inicialização do JD Edwards e as alterações no balanceador de carga.

EnterpriseOne Otimização e considerações da JD Edwards

• Vá PrintQueuepara o banco de dados.
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• Vá MediaObjectspara o banco de dados.
• Exclua os registros e a pasta temporária dos servidores lógicos e de lotes.
• Exclua a pasta temporária do Oracle WebLogic.
• Crie scripts para inicialização após o failover.
• Exclua o tempdb do SQL Server.
• Exclua o arquivo temporário do Oracle.

Epopéias
Execute tarefas e configurações iniciais

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a rede de replicação. Implemente seu EnterpriseOne 
sistema JD Edwards na 
região principal da AWS e 
identifique a região da AWS 
para DR. Siga as etapas na 
seção Requisitos de rede de 
replicação da documentação do 
Elastic Disaster Recovery para 
planejar e configurar sua rede de 
replicação e DR.

Administrador da AWS

Determine o RPO e o RTO. Identifique o objetivo de tempo 
de recuperação (TO) e ao 
objetivo

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
DR

Habilite a replicação do Amazon 
EFS.

Se aplicável, habilite a replicação 
da região primária da AWS 
para a região DR para sistemas 
de arquivos compartilhados, 
como o Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) usando 
AWS DataSync, rsync ou outra 
ferramenta apropriada.

Administrador

Gerencie o DNS em caso de DR. Identifique o processo para 
atualizar o Domain Name System 
(DNS) durante o exercício

Administrador

Crie um perfil do IAM para 
configuração.

Siga as instruções na seção 
de inicialização e permissões 
do Elastic Disaster Recovery
da documentação do Elastic 
Disaster Recovery para criar uma 
função do IAM para inicializar e 
gerenciar o serviço da AWS.

Administrador

Configure o emparelhamento de 
VPC.

Certifique-se de que as VPCs 
de origem e de destino estejam 
emparelhadas e acessíveis uma 
à outra. Para obter instruções 
de configuração, consulte a
documentação do Amazon VPC.

Administrador da AWS

1032

https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/preparing-environments.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/preparing-environments.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/getting-started-initializing.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/getting-started-initializing.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Defina as configurações de replicação do Elastic DisRecovery

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Elastic DisRecovery Abra o console do Elastic 
Disaster Recovery, escolha a 
região da AWS de destino (onde 
você replicará dados e iniciará 
instâncias de recuperação) e 
escolha Definir configurações de 
replicação padrão.

Administrador da AWS

Configure servidores de 
replicação.

1. No painel Configurar 
servidores de replicação, 
insira a sub-rede da área de 
teste e o tipo de instância 
do servidor de replicação. O 
tipo de instância t3.small
é selecionado por padrão. 
Defina essa configuração com 
base em seus requisitos e 
lembre-se de considerar o 
preço da instância. Para obter 
mais informações, consulte
Definição de preço do Amazon 
EC2.

2. Na seção Acesso ao serviço, 
escolha Exibir detalhes para 
revisar a função vinculada 
ao serviço e as políticas 
adicionais criadas durante a 
inicialização do serviço.

3. Escolha Next (Próximo).

Administrador da AWS

Configure volumes e grupos de 
segurança.

1. No painel Volumes e grupos 
de segurança, selecione o 
tipo de volume do EBS para o 
servidor de replicação e defina 
a criptografia do Amazon EBS
como Padrão.

2. Selecione Sempre usar o 
grupo de segurança AWS 
Elastic Disaster Recovery
para que o Elastic Disaster 
Recovery anexe e monitore 
automaticamente o grupo de 
segurança padrão.

3. Escolha Next (Próximo).

Administrador da AWS

Defina configurações adicionais. 1. No painel Configurações 
adicionais, configure o 
roteamento e a limitação de 
dados, a política de PIT e as 
tags.
• O roteamento e a limitação 

de dados controlam como 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os dados fluem do servidor 
externo para os servidores 
de replicação. Escolha Usar 
IP privado para replicação 
de dados. Caso contrário, 
os servidores de replicação 
receberão automaticamente 
um IP público e os dados 
fluirão pela Internet pública.

• Na seção Política Point 
in Time (PIT), configure 
uma política de retenção 
que determine a duração 
após a qual os snapshots 
não serão necessários. O 
período de retenção padrão 
é de sete dias.

• Na seção Tags, adicione 
tags personalizadas aos 
recursos criados pelo Elastic 
Disaster Recovery em sua 
conta da AWS.

2. Escolha Avançar, revise as 
configurações no próximo 
painel e escolha Criar padrão
para criar o modelo padrão.

Instale o AWS Replication Agent

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um perfil do IAM. Crie um perfil do 
IAM que contenha 
aAWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy
política. Na seção Selecionar tipo 
de acesso da AWS, habilite o 
acesso programático. Anote o ID 
da chave de acesso e a chave de 
acesso secreta. Você precisará 
dessas informações durante a 
instalação do AWS Replication 
Agent.

Administrador da AWS

Verifique os requisitos. Verifique e preencha os pré-
requisitos na documentação 
do Elastic Disaster Recovery 
para instalar o AWS Replication 
Agent.

Administrador da AWS

Instale o AWS Replication Agent. Siga as instruções de instalação
do seu sistema operacional e 
instale o AWS Replication Agent.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Para Microsoft Windows: baixe 

os arquivos de configuração 
e execute o arquivo.exe como 
administrador.  Responder às 
solicitações para concluir a 
instalação.

• Para Linux: copie os seguintes 
comandos (na ordem 
apresentada) e cole-os em 
sua sessão do Secure Shell 
(SSH). O primeiro comando 
baixa o instalador e o segundo 
comando o executa.

wget -O ./aws-replication-
installer-init.py 
 https://aws-elastic-
disaster-recovery-us-
west-2.s3.amazonaws.com/
latest/linux/aws-
replication-installer-
init.py

Observação: altere o URL para 
refletir sua região.

sudo python3 aws-
replication-installer-
init.py

Responder às solicitações para 
concluir a instalação.

Repita essas etapas para o 
servidor restante.

Monitore a replicação. Retorne ao painel de servidores 
do Elastic Disaster Recovery 
Source para monitorar o status 
da replicação. A sincronização 
inicial demorará algum tempo, 
dependendo do tamanho da 
transferência de dados.

Quando o servidor de origem 
estiver totalmente sincronizado, o 
status do servidor será atualizado 
para Pronto. Isso significa 
que um servidor de replicação 
foi criado na área de teste 
e os volumes do EBS foram 
replicados do servidor de origem 
para a área de teste.

Administrador da AWS
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Definir as configurações de inicialização

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Edite as configurações de 
inicialização.

Para atualizar as configurações 
de execução das instâncias 
de perfuração e recuperação, 
no console do Elastic Disaster 
Recovery, selecione o servidor 
de origem e escolha Ações,
Editar configurações de 
execução. Ou você pode 
escolher suas máquinas de 
origem de replicação na página
Servidores de origem e, em 
seguida, escolher a guia
Configurações de inicialização. 
Essa guia tem duas seções:
Configurações gerais de 
inicialização e modelo de 
execução do EC2.

Administrador da AWS

Defina as configurações gerais 
de inicialização.

Recovery

• Dimensionamento correto 
do tipo de instância: se você 
escolher Básico, o Elastic 
Disaster Recovery ignora o 
tipo de instância selecionado 
no modelo de execução 
do Amazon EC2 e escolhe 
automaticamente o tipo de 
instância com base no sistema 
operacional, CPU e RAM do 
servidor de origem.

• Copiar IP privado: escolha 
se você deseja que o Elastic 
Disaster Recovery garanta 
que o IP privado usado pela 
instância de perfuração ou 
recuperação corresponda ao 
IP privado usado pelo servidor 
de origem. Se você escolher
Sim, certifique-se de que o 
intervalo de IP da sub-rede 
que você definiu no modelo 
de execução do Amazon EC2 
inclua o endereço IP privado.

Para obter mais informações, 
consulte Configurações gerais de 
lançamento na documentação do 
Elastic Disaster Recovery.

Administrador da AWS

Configure o modelo de execução 
do Amazon EC2.

O Elastic Disaster Recovery 
usa modelos de execução 

Administrador da AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do Amazon EC2 para iniciar 
instâncias de perfuração 
e recuperação para cada 
servidor de origem. O 
modelo de execução é criado 
automaticamente para cada 
servidor de origem que você 
adiciona ao Elastic Disaster 
Recovery depois de instalar o 
AWS Replication Agent.

Defina o modelo de execução do 
Amazon EC2 como padrão para 
usá-lo com Elastic DisRecovery

Para obter mais informações, 
consulte o modelo de lançamento 
do EC2 na documentação do 
Elastic Disaster Recovery.

Inicie o treinamento de DR e o failover

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Iniciar o exercício 1. No console do Elastic Disaster 
Recovery, abra a página
Servidores de origem e 
verifique se o status do 
servidor de origem está
Pronto.

2. Selecione todos os servidores 
de origem para os quais você 
deseja realizar o exercício de 
DR.

3. No menu Iniciar tarefa de 
recuperação, escolha Iniciar 
detalhamento e selecione 
o point-in-time instantâneo 
apropriado. Isso inicia um 
trabalho de recuperação 
para os servidores de origem 
selecionados. Você pode 
monitorar o status do trabalho 
na guia Histórico de tarefas de 
recuperação.

Nota: Outras alterações no 
servidor de origem serão 
sincronizadas com o servidor 
de replicação, não com a 
instância de drill.

A instância de perfuração 
lançada também aparece 

Administrador da AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na página Instâncias de 
recuperação.

4. Teste e verifique a instância 
de perfuração

5. Na página Instâncias de 
recuperação, selecione a 
instância de perfuração e 
escolha Ações, desconectar 
da AWS. Isso exclui o AWS 
Replication Agent da instância 
de recuperação e remove 
todos os recursos associados 
à instância de recuperação do 
Elastic Disaster Recovery.

6. Escolha Excluir instâncias de 
recuperação. Isso exclui a 
representação da instância 
do console do Elastic Disaster 
Recovery e desassocia 
completamente a instância 
do serviço Elastic Disaster 
Recovery. Ela não exclui a 
instância do EC2 subjacente.

7. Encerre a Amazon EC2 
recuperação

Para obter mais informações, 
consulte Preparação para o 
failover na documentação do 
Elastic Disaster Recovery.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o exercício. Na etapa anterior, você lançou 
novas instâncias de destino na 
região de DR. As instâncias 
de destino são réplicas dos 
servidores de origem com base 
no snapshot obtido quando você 
iniciou a execução.

Neste procedimento, você se 
conecta às suas máquinas 
de destino do Amazon EC2 
para confirmar que elas estão 
funcionando conforme o 
esperado.

1. Abra o console do Amazon 
EC2.

2. Escolha Instâncias (em 
execução).

3. Selecione a instância de 
destino e anote seu endereço 
IPv4 privado.

4. Certifique-se de que 
você possa se conectar à 
instância do EC2 e que o JD 
Edwards EnterpriseOne e os 
componentes relacionados 
sejam replicados conforme o 
esperado.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie um failover. Um failover é o redirecionamento 
do tráfego de um sistema 
primário para um sistema 
secundário. O Elastic Disaster 
Recovery ajuda você a realizar 
um failover lançando instâncias 
de recuperação na AWS. 
Quando as instâncias de 
recuperação são iniciadas, você 
redireciona o tráfego dos seus 
sistemas primários para essas 
instâncias.

1. No console do Elastic Disaster 
Recovery, abra a página
Servidores de origem e 
verifique se a coluna Pronto 
para recuperação do servidor 
de origem mostra Pronto, e a 
coluna Status de replicação de 
dados mostra Íntegra.

2. Selecione o servidor de 
origem. No menu Iniciar tarefa 
de recuperação, escolha
Iniciar recuperação.

3. Selecione o point-in-
time snapshot a partir do 
qual iniciar a instância de 
recuperação e escolha Iniciar 
recuperação.

Isso inicia um trabalho de 
recuperação. Monitore o 
status do trabalho na página 
Instâncias

4. Teste e verifique a instância 
de recuperação. Se 
necessário, ajuste a 
configuração do DNS e 
conecte seu EnterpriseOne 
aplicativo JD Edwards ao 
banco de dados.

5. Agora você pode desconectar 
e descomissionar o 
EnterpriseOne servidor JD 
Edwards de origem, porque 
todas as alterações foram 
gravadas na nova instância de 
recuperação.

6. Registre a instância de 
recuperação como servidor 
de origem na região de DR 
seguindo o processo descrito 

Administrador da AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
no épico Install the AWS 
Replication Agent.

Para obter mais informações, 
consulte Executando um failover
na documentação do Elastic 
Disaster Recovery.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie um failback. O processo para iniciar um 
failback é semelhante ao 
processo para iniciar o failover.

1. Abra o console do Elastic 
Disaster Recovery na 
região principal. Navegue 
até a página Instâncias de 
recuperação, selecione a 
instância de perfuração e 
escolha Ações, Desconectar 
da AWS, Excluir instâncias de 
recuperação.

2. Abra o console do Elastic 
Disaster Recovery na região 
de DR. Registre seu novo 
servidor JD Edwards como 
EnterpriseOne servidor de 
origem na região de DR 
instalando o AWS Replication 
Agent. Os dados serão 
sincronizados com um 
novo servidor de replicação 
provisionado na nova sub-rede 
de teste.

Nota: Quando o novo 
EnterpriseOne servidor JD 
Edwards é registrado como 
servidor de origem, você 
pode ver dois servidores 
de origem no console do 
Elastic Disaster Recovery: 
um servidor criado a partir da 
instância primária do EC2 e o 
novo servidor criado a partir 
da instância de recuperação. 
Recomendamos que você 
marque os servidores 
corretamente para evitar 
confusão e, de preferência, 
adicione o novo servidor ao 
modelo de inicialização.

3. Para reiniciar a replicação 
de DR da região primária, 
desassocie a instância de 
recuperação iniciada do 
console Elastic Disaster 
Recovery na região de DR e 
registre o host como servidor 
de origem na região primária.

Para obter mais informações, 
consulte Executando um failback

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na documentação do Elastic 
Disaster Recovery.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie os EnterpriseOne 
componentes do JD Edwards.

1. Inicie o EnterpriseOne banco 
de dados JD Edwards fazendo 
login no servidor do banco de 
dados.

2. Quando o banco de dados 
estiver em execução, inicie 
os servidores EnterpriseOne 
lógicos e em lote do JD 
Edwards.

3. Inicie WebLogic nos 
servidores web e inicie uma 
instância JAS nos servidores 
JAS.

4. Inicie WebLogic no servidor de 
provisionamento e no servidor 
do console SM.

5. Inicie o SM Agent nos 
servidores.

6. Confirme se o login no JD 
Edwards EnterpriseOne 
funciona corretamente.

Você precisará incorporar as 
alterações no Route 53 e no 
Application Load Balancer para 
que o EnterpriseOne link JD 
Edwards funcione.

Você pode automatizar essas 
etapas usando o Lambda, o Step 
Functions e o Systems Manager 
(Run Command).

Nota: O Elastic Disaster 
Recovery executa a replicação 
em nível de bloco dos volumes 
EBS da instância EC2 de 
origem que hospedam o sistema 
operacional e os sistemas 
de arquivos. Os sistemas 
de arquivos compartilhados 
que foram criados usando o 
Amazon EFS não fazem parte 
dessa replicação. Você pode 
replicar sistemas de arquivos 
compartilhados para a região de 
DR usando a AWS DataSync, 
conforme observado no primeiro 
episódio, e depois montar esses 
sistemas de arquivos replicados 
no sistema de DR.

JD Edwards EnterpriseOne CNC
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Solução de problemas

Problema Solução

O status de replicação de dados do servidor 
de origem está Parado e a replicação está 
atrasada. Se você verificar os detalhes, o status da 
replicação de dados exibirá Agente não visto.

Verifique se o servidor de origem parado está em 
execução.

Nota: Se o servidor de origem ficar inativo, o 
servidor de replicação será automaticamente 
encerrado.

Para obter mais informações sobre problemas de 
atraso, consulte Problemas de atraso de replicação
na documentação do Elastic Disaster Recovery.

A instalação do AWS Replication Agent 
na instância EC2 de origem falha no 
RHEL 8.2 após a varredura dos discos.
aws_replication_agent_installer.logrevela 
que faltam cabeçalhos do kernel.

Antes de instalar o AWS Replication Agent no 
RHEL 8, CentOS 8 ou Oracle Linux 8, execute:

sudo yum install elfutils-libelf-devel

Para obter mais informações, consulte os 
requisitos de instalação do Linux na documentação 
do Elastic Disaster Recovery.

No console do Elastic Disaster Recovery, você vê 
o servidor de origem como Pronto com atraso e o 
status de replicação de dados como Parado.

Dependendo de quanto tempo o Agente de 
Replicação da AWS estiver indisponível, o status 
pode indicar um alto atraso, mas o problema 
continua o mesmo.

Use um comando do sistema operacional para 
confirmar se o AWS Replication Agent está 
sendo executado na instância EC2 de origem ou 
confirmar se a instância está em execução.

Depois de corrigir qualquer problema, o Elastic 
Disaster Recovery reiniciará a verificação. Espere 
até que todos os dados tenham sido sincronizados 
e o status da replicação seja Integridade antes de 
iniciar um exercício de DR.

Replicação inicial com alto atraso. No console do 
Elastic Disaster Recovery, você pode ver que o 
status de sincronização inicial é extremamente 
lento para um servidor de origem.

Verifique os problemas de atraso de replicação 
documentados na seção Problemas de atraso de 
replicação da documentação do Elastic Disaster 
Recovery.

O servidor de replicação pode não conseguir lidar 
com a carga devido às operações computacionais 
intrínsecas. Nesse caso, tente atualizar o tipo de 
instância depois de consultar a equipe de Support 
técnico da AWS.

Recursos relacionados
• Guia do usuário do AWS Elastic Disaster Recovery
• Criação de um plano escalável de recuperação de desastres com o AWS Elastic Disaster Recovery

(postagem no blog da AWS)
• AWS Elastic Disaster Recovery — Uma introdução técnica (curso AWS Skill Builder; requer login)
• Guia de início rápido do AWS Elastic Disaster Recovery
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Atualize os clusters SAP Pacemaker do ENSA1 
para o ENSA2

Criado por Gergely Cerdi (AWS) e Balas Sandor Skublics (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: cluster de marcapassos 
baseado em ENSA1

Alvo: cluster de marcapassos 
baseado em ENSA2

Tipo R: Rearquiteto Carga de trabalho: SAP Tecnologias: Infraestrutura; 
Modernização

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão explica as etapas e considerações para atualizar um cluster SAP Pacemaker baseado no 
Standalone Enqueue Server (ENSA1) para o ENSA2. As informações desse padrão se aplicam aos 
sistemas operacionais SUSE Linux Enterprise Server (SLES) e Red Hat Enterprise Manager (RHEL).

Os clusters de marcapasso no SAP NetWeaver 7.52 ou S/4HANA 1709 e versões anteriores são 
executados em uma arquitetura ENSA1 e são configurados especificamente para o ENSA1. Se você 
executa suas cargas de trabalho do SAP na Amazon Web Services (AWS) e está interessado em migrar 
para o ENSA2, você pode descobrir que a documentação do SAP, SUSE e RHEL não fornece informações 
abrangentes. Esse padrão descreve as etapas técnicas necessárias para reconfigurar os parâmetros do 
SAP e os clusters do Pacemaker para fazer o upgrade do ENSA1 para o ENSA2. Ele fornece exemplos de 
sistemas SUSE, mas o conceito é o mesmo para clusters RHEL.

Notas: ENSA1 e ENSA2 são conceitos que se referem somente aos aplicativos SAP, portanto, as 
informações nesse padrão não se aplicam ao SAP HANA ou a outros tipos de clusters.

Tecnicamente, o ENSA2 pode ser usado com ou sem o Enqueue Replicator 2. No entanto, a alta 
disponibilidade (HA) e a automação de failover (por meio de uma solução de cluster) exigem o Enqueue 
Replicator 2. Esse padrão usa o termo clusters ENSA2 para se referir a clusters com Standalone 
Enqueue Server 2 e Enqueue Replicator 2.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um cluster funcional baseado em ENSA1 que usa o Pacemaker e o Corosync no SLES ou no RHEL.
• Pelo menos duas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em que as instâncias 

(ABAP) do SAP Central Services (ASCS/SCS) e do Enqueue Replication Server (ERS) estão em 
execução.

• Conhecimento do gerenciamento de aplicativos e clusters SAP.
• Acesso ao ambiente Linux como usuário root.

Limitações
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Arquitetura

• Os clusters baseados em ENSA1 oferecem suporte somente a uma arquitetura de dois nós.
• Clusters baseados em ENSA2 não podem ser implantados em NetWeaver versões SAP anteriores à 

7.52.
• As instâncias do EC2 em clusters devem estar em diferentes zonas de disponibilidade da AWS.

Versões do produto

• SAP NetWeaver versão 7.52 ou posterior
• A partir do S/4HANA 2020, somente os clusters ENSA2 são suportados
• Kernel 7.53 ou posterior, que oferece suporte ao ENSA2 e ao Enqueue Replicator 2
• SLES para aplicativos SAP versão 12 ou posterior
• RHEL para SAP com alta disponibilidade (HA) versão 7.9 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• SAP NetWeaver 7.52 com SAP Kernel 7.53 ou posterior
• Sistema operacional SLES ou RHEL

Pilha de tecnologias de destino

• SAP NetWeaver 7.52 com SAP Kernel 7.53 ou posterior, incluindo S/4HANA 2020 com plataforma ABAP
• Sistema operacional SLES ou RHEL

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma configuração HA de instâncias ASCS/SCS e ERS com base em um 
cluster ENSA2.

Comparação dos clusters ENSA1 e ENSA2

A SAP apresentou o ENSA2 como sucessor do ENSA1. Um cluster baseado em ENSA1 oferece suporte 
a uma arquitetura de dois nós em que a instância ASCS/SCS faz o failover para o ERS quando ocorre um 
erro. Essa limitação decorre da forma como a instância ASCS/SCS recupera as informações da tabela 
de bloqueio da memória compartilhada do nó ERS após o failover. Clusters baseados em ENSA2 com o 
Enqueue Replicator 2 eliminam essa limitação, porque a instância ASCS/SCS pode coletar as informações 
de bloqueio da instância ERS pela rede. Os clusters baseados em ENSA2 podem ter mais de dois nós, 
porque a instância ASCS/SCS não precisa mais passar para o nó ERS. (No entanto, em um ambiente 
de cluster ENSA2 de dois nós, a instância ASCS/SCS ainda fará o failover para o nó ERS porque não há 
outros nós no cluster para onde fazer o failover.) O ENSA2 é suportado a partir do SAP Kernel 7.50 com 
algumas limitações. Para uma configuração de HA que suporte o Enqueue Replicator 2, o requisito mínimo 
é NetWeaver 7,52 (consulte SAP OSS Note 2630416). O S/4HANA 1809 vem com a arquitetura ENSA2 
recomendada por padrão, enquanto o S/4HANA suporta somente o ENSA2 a partir da versão 2020.

Automação e escala

O cluster HA na arquitetura de destino faz com que o ASCS transfira automaticamente para outros nós.

Cenários de migração para clusters baseados em ENSA2
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Ferramentas

Há dois cenários principais de atualização para clusters baseados em ENSA2: 

• Cenário 1: Você opta por fazer o upgrade para o ENSA2 sem um upgrade do SAP ou conversão 
S/4HANA associado, supondo que sua versão do SAP e a versão do Kernel suportem o ENSA2.

• Cenário 2: Você muda para o ENSA2 como parte de uma atualização ou conversão (por exemplo, para 
S/4HANA 1809 ou posterior) usando SUM.

A seção Epics (p. 1048) aborda as etapas desses dois cenários. O primeiro cenário exige que você 
configure manualmente os parâmetros relacionados ao SAP antes de alterar a configuração do cluster 
para o ENSA2. No segundo cenário, os binários e os parâmetros relacionados ao SAP são implantados 
pelo SUM, e sua única tarefa restante é atualizar a configuração do cluster para HA. Ainda recomendamos 
que você valide os parâmetros do SAP depois de usar o SUM. Na maioria dos casos, a conversão 
S/4HANA é o principal motivo para a atualização do cluster.

Ferramentas
• Para gerenciadores de pacotes de sistema operacional, recomendamos as ferramentas Zypper (para 

SLES) ou YUM (para RHEL).
• Para gerenciamento de clusters, recomendamos shells de crm (para SLES) ou pcs (para RHEL).
• Ferramentas de gerenciamento de instâncias do SAP, como o SAPControl.
• (Opcional) Ferramenta SUM para atualização de conversão S/4HANA.

Práticas recomendadas
• Para ver as melhores práticas para usar cargas de trabalho SAP na AWS, consulte o SAP Lens for the 

AWS Well-Architected Framework.
• Considere o número de nós de cluster (ímpares ou pares) em sua arquitetura de vários nós do ENSA2.
• Configure o cluster ENSA2 para SLES 15 em alinhamento com o padrão de certificação SAP S/4-HA-

CLU 1.0.
• Sempre salve ou faça backup do estado atual do cluster e do aplicativo antes de fazer o upgrade para o 

ENSA2.

Epopeias
Configure os parâmetros do SAP manualmente para o ENSA2 (somente cenário 
1)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os parâmetros no perfil 
padrão.

Se você quiser fazer o upgrade 
para o ENSA2 enquanto 
permanece na mesma versão do 
SAP ou se a versão de destino 
for padronizada para ENSA1, 
defina os parâmetros no perfil 
padrão (arquivo DEFAULT.PFL) 
com os seguintes valores.

enq/enable=TRUE
enq/serverhost=sapascsvirt

SAP
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
enq/serverinst=10        
 (instance number of ASCS/
SCS instance)
enque/
process_location=REMOTESA
enq/
replicatorhost=sapersvirt
enq/replicatorinst=11    
 (instance number of ERS 
 instance) 
   

ondesapascsvirt é o nome 
do host virtual para as instâncias 
do ASCS esapersvirt é o 
nome do host virtual para as 
instâncias do ERS. Você pode 
alterá-los para se adequarem ao 
seu ambiente de destino.

Observação: para usar essa 
opção de atualização, sua versão 
do SAP e a versão do Kernel 
devem oferecer suporte ao 
ENSA2 e ao Enqueue Replicator 
2.
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Configure o perfil da instância 
ASCS/SCS.

Se você quiser fazer o upgrade 
para o ENSA2 enquanto 
permanece na mesma versão do 
SAP ou se sua versão de destino 
for padronizada para ENSA1, 
defina os seguintes parâmetros 
no perfil da instância ASCS/
SCS. 

A seção do perfil em que 
o ENSA1 está definido se 
assemelha ao seguinte.

#--------------------------------------------------------------
Start SAP enqueue server
#--------------------------------------------------------------  
_EN = en.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  
Execute_04 = local rm -f 
 $(_EN)  
Execute_05 = local ln -s -f 
 $(DIR_EXECUTABLE)/enserver
$(FT_EXE) $(_EN)  
Start_Program_01 = local 
 $(_EN) pf=$(_PF) 
   

Para reconfigurar esta seção 
para o ENSA2:

1. Altere o prefixo do_EN
programa para_ENQ com 
base nas informações mais 
recentes da SAP (Nota OSS 
2501860; requer uma conta de 
usuário do SAP ONE Support 
Launchpad).

2. Altere o binário do servidor de 
enfileiramento deenserver
paraenq_server.

3. Defina o novo parâmetroenq/
server/replication/
enable comoTRUE.

4. Verifique se o está 
doAutostart = 0.

Essa seção do perfil ficaria com 
algo semelhante ao seguinte 
após suas alterações.

#--------------------------------------------------------------
Start SAP enqueue server
#--------------------------------------------------------------  
_ENQ = enq.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  

SAP
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Execute_04 = local rm -f 
 $(_ENQ)  
Execute_05 = local ln -
s -f $(DIR_EXECUTABLE)/
enq_server$(FT_EXE) $(_ENQ)  
Start_Program_01 = local 
 $(_ENQ) pf=$(_PF)  
...  
enq/server/replication/
enable = TRUE  
Autostart = 0

Importante: não_ENQ deve ter a 
opção de reinicialização ativada. 
SeRestartProgram_01 estiver 
definido para_ENQ, altere-
o paraStartProgram_01. 
Isso evita que o SAP reinicie o 
serviço ou interfira nos recursos 
gerenciados pelo cluster.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o perfil ERS. Se você quiser fazer o upgrade 
para o ENSA2 enquanto 
permanece na mesma versão do 
SAP ou se sua versão de destino 
for padronizada para ENSA1, 
defina os seguintes parâmetros 
no perfil da instância ERS.

Encontre a seção em que o 
replicador de enfileiramento está 
definido. Será semelhante ao 
seguinte.

#------------------------------------------------------
Start enqueue replication 
 server
#------------------------------------------------------  
_ER = er.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  
Execute_03 = local rm -f 
 $(_ER)  
Execute_04 = local ln -
s -f $(DIR_EXECUTABLE)/
enrepserver$(FT_EXE) $(_ER)  
Start_Program_00 = local 
 $(_ER) pf=$(_PF) NR=
$(SCSID) 
   

Para reconfigurar essa seção 
para o Enqueue Replicator 2:

1. Altere o prefixo do_ER
programa para_ENQR com 
base nas notas mais recentes 
da SAP (Nota OSS 2501860; 
requer uma conta de usuário 
do SAP ONE Support 
Launchpad).

2. Altere o binário do 
replicador de enfileiramento 
paraenq_replicator em 
vez deenrepserver.

3. Verifique se o está 
doAutostart = 0.

Essa seção do perfil deve 
parecer com algo semelhante ao 
seguinte após suas alterações.

#------------------------------------------------------
Start enqueue replication 
 server
#------------------------------------------------------  
_ENQR = enqr.sap
$(SAPSYSTEMNAME)$(INSTANCE_NAME)  

SAP
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Execute_01 = local rm -f 
 $(_ENQR)  
Execute_02 = local ln -
s -f $(DIR_EXECUTABLE)/
enq_replicator$(FT_EXE) 
 $(_ENQR)  
Start_Program_00 = local 
 $(_ENQR) pf=$(_PF) NR=
$(SCSID)  
…  
Autostart = 0

Importante: não_ENQR deve ter a 
opção de reinicialização ativada. 
SeRestartProgram_01 estiver 
definido para_ENQR, altere-o 
paraStartProgram_01. Isso 
impede que o SAP reinicie o 
serviço ou interfira nos serviços 
gerenciados por cluster.

Reinicie o SAP Start Services. Depois de alterar os perfis 
descritos anteriormente neste 
épico, reinicie o SAP Start 
Services para ASCS/SCS e ERS.

sapcontrol -nr 10 -
function RestartService 
SCT

sapcontrol -nr 11 -
function RestartService 
SCT

ondeSCT se refere ao ID do 
sistema SAP e supondo que 
10 e 11 sejam os números de 
instância das instâncias ASCS/
SCS e ERS, respectivamente.

SAP

Reconfigure o cluster para o ENSA2 (necessário para ambos os cenários)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os números de versão 
nos agentes de recursos do SAP.

Quando você usa o SUM para 
atualizar o SAP para S/4HANA 
1809 ou posterior, o SUM trata 
das alterações de parâmetros 
nos perfis SAP. Somente o 
cluster requer ajuste manual. 
No entanto, recomendamos que 
você verifique as configurações 
dos parâmetros antes de fazer 
qualquer alteração no cluster.

AWS
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Observação: os exemplos deste 
épico supõem que você está 
usando o sistema operacional 
da SUSE. Se você estiver 
usando o RHEL, precisará usar 
ferramentas como o YUM e o 
shell do pc em vez do Zypper e 
do crm.

Verifique os dois nós na 
arquitetura para confirmar se 
oresource-agents pacote 
corresponde à versão mínima 
recomendada pelo SAP. Para 
SLES, verifique a nota 2641019 
do SAP OSS. Para RHEL, 
verifique a nota 2641322 do SAP 
OSS. (O SAP Notes exige uma
conta de usuário do SAP ONE 
Support Launchpad.)

sapers:sctadm 23> zypper 
 search -s -i resource-
agents
Loading repository data...
Reading installed 
 packages...
S | Name | Type | Version | 
 Arch | Repository
--+-----------------
+---------
+------------------------------------
+--------
+-----------------------------
i | resource-
agents | package | 
 4.8.0+git30.d0077df0-150300.8.28.1 
 | x86_64 | SLE-Product-
HA15-SP3-Updates

Atualize aresource-agents
versão, se necessário.

Faça backup da configuração do 
cluster.

Faça backup da configuração 
do cluster de CRM da seguinte 
forma.

crm configure 
show > /tmp/
cluster_config_backup.txt

AWS

Defina o modo de manutenção. Configure o cluster para o modo 
de manutenção.

crm configure property 
maintenance-mode="true"

AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a configuração do 
cluster.

Verifique a configuração atual do 
cluster.

crm configure show

Aqui está um trecho da saída 
completa:

node 1: sapascs
node 2: sapers
...
primitive rsc_sap_SCT_ASCS10 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ASCS10_sapascsvirt" \  
   AUTOMATIC_RECOVER=false \
meta resource-
stickiness=5000 failure-
timeout=60 migration-
threshold=1 priority=10
primitive rsc_sap_SCT_ERS11 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ERS11-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ERS11_sapersvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false 
 IS_ERS=true \
meta priority=1000
...
colocation 
 col_sap_SCT_no_both 
 -5000: grp_SCT_ERS11 
 grp_SCT_ASCS10
location 
 loc_sap_SCT_failover_to_ers 
 rsc_sap_SCT_ASCS10 \
rule 2000: runs_ers_SCT eq 1
order 
 ord_sap_SCT_first_start_ascs 
 Optional: 
 rsc_sap_SCT_ASCS10:start 
 rsc_sap_SCT_ERS11:stop 
 symmetrical=false
...

AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ondesapascsvirt se refere 
ao nome do host virtual para as 
instâncias ASCS,sapersvirt
refere-se ao nome do host virtual 
para as instâncias ERS eSCT se 
refere ao ID do sistema SAP.

Remova a restrição de colocação 
de failover.

No exemplo anterior, 
a restrição de 
localizaçãoloc_sap_SCT_failover_to_ers
especifica que o recurso ENSA1 
do ASCS deve sempre seguir a 
instância ERS durante o failover. 
Com o ENSA2, o ASCS deve ser 
capaz de passar livremente para 
qualquer nó participante, para 
que você possa remover essa 
restrição.

crm configure delete 
loc_sap_SCT_failover_to_ers

AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ajuste as primitivas. Você também precisará 
fazer pequenas alterações 
nas primitivas ASCS e ERS 
SAPInstance.

Aqui está um exemplo de um 
primitivo ASCS SAPInstance 
configurado para ENSA1.

primitive rsc_sap_SCT_ASCS10 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ASCS10_sapascsvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false \
meta resource-
stickiness=5000 failure-
timeout=60 migration-
threshold=1 priority=10

Para fazer o upgrade para o 
ENSA2, altere essa configuração 
para a seguinte.

primitive rsc_sap_SCT_ASCS10 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ASCS10_sapascsvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false \
meta resource-
stickiness=3000 

Este é um exemplo de uma 
primitiva ERS SAPInstance 
configurada para ENSA1.

primitive rsc_sap_SCT_ERS11 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ERS11-
operations \

AWS
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op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ERS11_sapersvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false 
 IS_ERS=true \
meta priority=1000

Para fazer o upgrade para o 
ENSA2, altere essa configuração 
para a seguinte.

primitive rsc_sap_SCT_ERS11 
 SAPInstance \
operations 
 $id=rsc_sap_SCT_ERS11-
operations \
op monitor interval=120 
 timeout=60 on-fail=restart 
 \
params 
 InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt 
 START_PROFILE="/
sapmnt/SCT/profile/
SCT_ERS11_sapersvirt" \ 
   AUTOMATIC_RECOVER=false 
 IS_ERS=true

Você pode alterar primitivos de 
várias maneiras. Por exemplo, 
você pode revisá-los em um 
editor como o vi, como no 
exemplo a seguir.

crm configure edit 
rsc_sap_SCT_ERS11

Desative o modo de manutenção. Desative o modo de manutenção 
no cluster.

crm configure property 
maintenance-mode="false"

Quando o cluster está fora do 
modo de manutenção, ele tenta 
colocar as instâncias ASCS 
e ERS on-line com as novas 
configurações do ENSA2.

AWS
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(Opcional) Adicionar nós de cluster

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Examine as Melhores práticas 
do.

Antes de adicionar mais nós, 
certifique-se de entender as 
melhores práticas, como usar um 
número ímpar ou par de nós.

AWS

Adicione nós. Adicionar mais nós envolve 
uma série de tarefas, como 
atualizar o sistema operacional, 
instalar pacotes de software que 
correspondam aos nós existentes 
e disponibilizar montagens. Você 
pode usar a opção Preparar 
host adicional no SAP Software 
Provisioning Manager (SWPM) 
para criar uma linha de base 
específica do host do SAP. Para 
obter mais informações, consulte 
os guias do SAP listados na 
próxima seção.

AWS

Recursos relacionados
Referências de SAP e SUSE

Para acessar o SAP Notes, você deve ter uma conta de usuário do SAP ONE Support Launchpad. Para 
obter mais informações, consulte o site do suporte do SAP.

• SAP Note 2501860 ‒ Documentação para o SAP NetWeaver Application Server para ABAP 7.52
• SAP Note 2641019 ‒ Instalação do ENSA2 e atualização do ENSA1 para o ENSA2 no ambiente SUSE 

HA
• SAP Note 2641322 ‒ Instalação do ENSA2 e atualização do ENSA1 para o ENSA2 ao usar as soluções 

Red Hat HA para SAP
• SAP Note 2711036 ‒ Uso do Standalone Enqueue Server 2 em um ambiente HA
• Servidor Enqueue autônomo 2 (documentação do SAP)
• SAP S/4 HANA ‒ Cluster de alta disponibilidade do Enqueue Replication 2 - Guia de configuração

(documentação da SUSE)

Referências da AWS

• SAP HANA on AWS: guia de configuração de alta disponibilidade para SLES e RHEL
• AWS Well-Architected Framework

Use zonas de disponibilidade consistentes em 
VPCs em diferentes contas da AWS

Criado por Adam Spicer (AWS)

1059

https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base.html
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2501860
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2641019
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2641019
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2641322
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2641322
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2711036
https://help.sap.com/docs/ABAP_PLATFORM/cff8531bc1d9416d91bb6781e628d4e0/902412f09e134f5bb875adb6db585c92.html
https://documentation.suse.com/sbp/all/html/SAP_S4HA10_SetupGuide-SLE12/index.html
https://docs.aws.amazon.com/sap/latest/sap-hana/sap-hana-on-aws-ha-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/sap-lens/sap-lens.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Resumo

Repositório de código:

• Mapeamento da zona de 
disponibilidade de várias 
contas

Ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon VPC; 
AWS Lambda

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), uma zona de disponibilidade tem um nome que pode variar 
entre suas contas da AWS e uma ID de zona de disponibilidade (ID AZ) que identifica sua localização. Se 
você usar CloudFormation a AWS para criar nuvens privadas virtuais (VPCs), deverá especificar o nome 
ou ID da zona de disponibilidade ao criar as sub-redes. Se você criar VPCs em várias contas, o nome da 
zona de disponibilidade será aleatório, o que significa que as sub-redes usam zonas de disponibilidade 
diferentes em cada conta. 

Para usar a mesma zona de disponibilidade em suas contas, você deve mapear o nome da zona de 
disponibilidade em cada conta para o mesmo ID AZ. Por exemplo, o diagrama a seguir mostra que o 
IDuse1-az6 AZ é nomeadous-east-1a na conta A eus-east-1c na conta Z da AWS.

Esse padrão ajuda a garantir a consistência zonal ao fornecer uma solução escalável para várias contas 
para usar as mesmas zonas de disponibilidade em suas sub-redes. A consistência zonal garante que seu 
tráfego de rede entre contas evite caminhos de rede entre zonas de disponibilidade, o que ajuda a reduzir 
os custos de transferência de dados e diminuir a latência da rede entre suas cargas de trabalho.

Esse padrão é uma abordagem alternativa à CloudFormation AvailabilityZoneId propriedade da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Pelo menos duas contas ativas da AWS na mesma região da AWS.
• Avalie quantas zonas de disponibilidade são necessárias para atender aos seus requisitos de VPC na 

região.
• Identifique e registre a ID AZ para cada zona de disponibilidade que você precisa oferecer suporte. Para 

obter mais informações sobre isso, consulte IDs de zona de disponibilidade para seus recursos da AWS
na documentação do AWS Resource Access Manager.   

• Uma lista ordenada separados por vírgulas. Por exemplo, a primeira zona de disponibilidade em sua 
lista é mapeada comoaz1, a segunda zona de disponibilidade é mapeada comoaz2, e essa estrutura de 
mapeamento continua até que sua lista separada por vírgulas seja totalmente mapeada. Não há número 
máximo de IDs de AZ que podem ser mapeados. 

• Oaz-mapping.yaml arquivo do repositório de mapeamento de zonas de disponibilidade de GitHub 
várias contas, copiado para sua máquina local

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a arquitetura que é implantada em uma conta e que cria valores do AWS 
Systems Manager Parameter Store. Esses valores do Parameter Store são consumidos quando você cria 
uma VPC na conta.
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Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. A solução desse padrão é implantada em todas as contas que exigem consistência zonal para uma 
VPC. 

2. A solução cria valores de armazenamento de parâmetros para cada ID AZ e armazena o novo nome da 
zona de disponibilidade. 

3. O CloudFormation modelo da AWS usa o nome da zona de disponibilidade armazenado em cada valor 
de armazenamento de parâmetros e isso garante a consistência zonal.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho para criar uma VPC com a solução desse padrão.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Envie um modelo para criar uma VPC para a AWS CloudFormation.
2. A AWS CloudFormation resolve os valores do Parameter Store para cada zona de disponibilidade e 

retorna o nome da zona de disponibilidade para cada ID AZ.
3. Uma VPC é criada com os IDs de AZ corretos necessários para a consistência zonal.

Depois de implantar a solução desse padrão, você pode criar sub-redes que fazem referência aos valores 
do Parameter Store. Se você usa a AWS CloudFormation, pode referenciar os valores dos parâmetros de 
mapeamento da zona de disponibilidade a partir do seguinte código de amostra formatado em YAML:

Resources: 
    PrivateSubnet1AZ1:  
        Type: AWS::EC2::Subnet  
        Properties:  
            VpcId: !Ref VPC 
            CidrBlock: !Ref PrivateSubnetAZ1CIDR 
            AvailabilityZone:  
                !Join  
                    - '' 
                    - - '{{resolve:ssm:/az-mapping/az1:1}}'

Esse código de exemplo está contido novpc-example.yaml  arquivo do repositório de mapeamento de 
zonas de disponibilidade de GitHub várias contas. Ele mostra como criar uma VPC e sub-redes que se 
alinham aos valores do Parameter Store para obter consistência zonal.

Pilha de tecnologia

• AWS CloudFormation
• AWS Lambda
• Repositório de parâmetros do AWS Systems Manager

Automação e escala

Você pode implantar esse padrão em todas as suas contas da AWS usando a AWS CloudFormation 
StackSets ou a solução Customizations for AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte
Trabalhando com a AWS CloudFormation StackSets na documentação do AWS Cloudformation e
Personalizações para a AWS Control Tower na Biblioteca de Soluções da AWS. 

Depois de implantar o CloudFormation modelo da AWS, você pode atualizá-lo para usar os valores do 
Parameter Store e implantar suas VPCs em pipelines ou de acordo com seus requisitos. 
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Ferramentas

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da AWS, provisioná-los de 
forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você pode usar um modelo para 
descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-los juntos como uma pilha, em 
vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e provisionar pilhas em várias contas e 
regiões da AWS.

• O AWS Lambda é um serviço computacional que oferece suporte à execução de código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga apenas pelo 
tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em execução.

• O AWS Systems Manager Parameter Store é um recurso do AWS Systems Manager. Ele oferece 
armazenamento hierárquico seguro para o gerenciamento de dados de configuração e gerenciamento 
de segredos.

Código

O código desse padrão é fornecido no repositório de mapeamento de zonas de disponibilidade de GitHub 
várias contas.

Epopeias
Implante o arquivo az-mapping.yaml

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine as zonas de 
disponibilidade necessárias para 
a região.

1. Determine os IDs de AZ que 
devem ser usados de forma 
consistente em sua região. 

2. Registre esses IDs de AZ 
em uma lista separados 
por vírgulas e na ordem 
em que você deseja que 
eles sejam aplicados. Por 
exemplo, a primeira zona 
de disponibilidade da sua 
lista é mapeada comoaz1
e a segunda é mapeada 
comoaz2. Não há número 
máximo de IDs de AZ que 
podem ser mapeados.

Arquiteto de nuvem

Implante o arquivo az-
mapping.yaml.

Use oaz-mapping.yaml
arquivo para criar uma 
CloudFormation pilha da AWS 
em todas as contas necessárias 
da AWS. NoAZIds parâmetro, 
use a lista separada por vírgulas 
que você criou anteriormente. 

Recomendamos que você use a
AWS CloudFormation StackSets

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ou as Customizations for AWS 
Control Tower Solution.

Implemente as VPCs em suas contas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Personalize os CloudFormation 
modelos da AWS.

Ao criar as sub-redes usando 
a AWS CloudFormation, 
personalize os modelos 
para usar os valores do 
Parameter Store que você criou 
anteriormente.

Para ver um exemplo de modelo, 
consulte ovpc-example.yaml
arquivo no repositório de
mapeamento de zonas de 
disponibilidade de GitHub várias 
contas.

Arquiteto de nuvem

Implantar as VPCs. Implante os CloudFormation 
modelos personalizados da 
AWS em suas contas. Cada 
VPC na região, então, tem 
consistência zonal nas zonas de 
disponibilidade usadas para as 
sub-redes

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• IDs de zona de disponibilidade para seus recursos da AWS (documentação do AWS Resource Access 

Manager)
• AWS::EC2::Subnet( CloudFormation Documentação da AWS)

Valide localmente o código Account Factory para 
Terraform (AFT)

Criado por Alexandru Pop (AWS) e Michal Gorniak (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Infraestrutura 
DevOps; Modernização; 
Desenvolvimento e teste de 
software

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: AWS Control 
Tower
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Resumo

Resumo
Esse padrão mostra como testar localmente o código do HashiCorp Terraform que é gerenciado pelo 
AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT). O Terraform é uma ferramenta de infraestrutura 
como código (IaC) de código aberto que ajuda você a usar código para provisionar e gerenciar recursos 
e infraestrutura de nuvem. A AFT configura um pipeline Terraform que ajuda você a provisionar e 
personalizar várias contas da AWS na AWS Control Tower.

Durante o desenvolvimento do código, pode ser útil testar sua infraestrutura Terraform como código (IaC) 
localmente, fora do pipeline AFT. Esse padrão mostra como fazer o seguinte:

1. Recupere uma cópia local do código do Terraform que está armazenado nos CodeCommit repositórios 
da AWS em sua conta de gerenciamento do AFT.

2. Simule o pipeline AFT localmente usando o código recuperado.

Esse procedimento também pode ser usado para executar comandos do Terraform que não fazem 
parte do pipeline AFT normal. Por exemplo, você pode usar esse método para executar comandos 
comoterraform validateterraform planterraform destroy,,terraform import e.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um ambiente ativo de várias contas da AWS que usa a AWS Control Tower
• Um ambiente AFT totalmente implantado
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada
• Auxiliar de credenciais da AWS CLI para Code Commit, instalado e configurado
• Python 3.x
• Git, instalado e configurado em sua máquina local
• git-remote-commit utilitário, instalado e configurado
• Terraform, instalado e configurado (a versão local do pacote Terraform deve corresponder à versão 

usada na implantação do AFT)

Limitações

• Esse padrão não abrange as etapas de implantação necessárias para a AWS Control Tower, AFT ou 
qualquer módulo específico do Terraform.

• A saída gerada localmente durante esse procedimento não é salva nos registros de tempo de execução 
do pipeline AFT.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Infraestrutura AFT implantada em uma implantação da AWS Control Tower
• Terraform
• Git
• AWS CLI versão 2

Automação e escala
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Ferramentas

Esse padrão mostra como invocar localmente o código do Terraform para personalizações de contas 
globais do AFT em uma única conta da AWS gerenciada pelo AFT. Depois que seu código do Terraform 
for validado, você poderá aplicá-lo às contas restantes em seu ambiente de várias contas. Para obter mais 
informações, consulte Reinvocar personalizações na documentação da AWS Control Tower.

Você também pode usar um processo semelhante para executar personalizações de contas AFT em um 
terminal local. Para invocar localmente o código do Terraform a partir das personalizações da conta AFT, 
clone o aft-account-customizations repositório em vez do aft-global-account-customizationsrepositório 
CodeCommit na sua conta de gerenciamento do AFT.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Control Tower ajuda você a configurar e governar um ambiente de várias contas da AWS, 
seguindo as melhores práticas prescritivas.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Outros serviços

• HashiCorp O Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código (IaC) de código aberto que 
ajuda você a usar código para provisionar e gerenciar recursos e infraestrutura de nuvem.

• O Git é um sistema de controle de versão distribuído e de código aberto.

Código

A seguir está um exemplo de script bash que pode ser usado para executar localmente o código do 
Terraform gerenciado pelo AFT. Para usar o script, siga as instruções na seção Epics desse padrão.

#! /bin/bash
# Version: 1.1 2022-06-24 Unsetting AWS_PROFILE since, when set, it interferes with script 
 operation
#          1.0 2022-02-02 Initial Version
#
# Purpose: For use with AFT: This script runs the local copy of TF code as if it were 
 running within AFT pipeline.
#        * Facilitates testing of what the AFT pipline will do  
#           * Provides the ability to run terraform with custom arguments (like 'plan' or 
 'move') which are currently not supported within the pipeline.
#
# © 2021 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# This AWS Content is provided subject to the terms of the AWS Customer Agreement
# available at http://aws.amazon.com/agreement or other written agreement between
# Customer and either Amazon Web Services, Inc. or Amazon Web Services EMEA SARL or both.
#
# Note: Arguments to this script are passed directly to 'terraform' without parsing nor 
 validation by this script.
#
# Prerequisites:
#    1. local copy of ct GIT repositories
#    2. local backend.tf and aft-providers.tf filled with data for the target account on 
 which terraform is to be run
#       Hint: The contents of above files can be obtain from the logs of a previous 
 execution of the AFT pipeline for the target account.
#    3. 'terraform' binary is available in local PATH
#    4. Recommended: .gitignore file containing 'backend.tf', 'aft_providers.tf' so the 
 local copy of these files are not pushed back to git

readonly credentials=$(aws sts assume-role \ 
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Epopéias

    --role-arn arn:aws:iam::$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output 
 text ):role/AWSAFTAdmin \ 
    --role-session-name AWSAFT-Session \ 
    --query Credentials )

unset AWS_PROFILE
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $credentials | jq -r '.AccessKeyId')
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $credentials | jq -r '.SecretAccessKey')
export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $credentials | jq -r '.SessionToken')
terraform "$@"

Epopéias
Salve o código de exemplo como um arquivo local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Salve o código do exemplo como 
um arquivo local.

1. Copie o exemplo de script 
bash que está na seção
Código desse padrão e cole-o 
em um editor de código.

2. Dê ao arquivo o nome
ct_terraform.sh. Em seguida, 
salve o arquivo localmente em 
uma pasta dedicada, como ~/
scripts ou ~/bin.

Administrador da AWS

Torne o código de exemplo 
executável.

Abra uma janela do terminal 
e faça a autenticação na sua 
conta de gerenciamento do 
AWS AFT seguindo um destes 
procedimentos:

• Use um perfil existente da 
AWS CLI configurado com 
as permissões necessárias 
para acessar a conta de 
gerenciamento do AFT. 
Para usar o perfil, execute o 
seguinte comando:

export AWS_PROFILE=<aft 
 account profile name>

• Se sua organização usa o 
SSO para acessar a AWS, 
insira as credenciais da sua 
conta de gerenciamento do 
AFT na página de SSO da sua 
organização.

Observação: sua organização 
também pode ter uma ferramenta 

Administrador da AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
personalizada para fornecer 
credenciais de autenticação ao 
seu ambiente da AWS.

Verifique o acesso à conta de 
gerenciamento do AFT na região 
correta da AWS.

Importante: Certifique-se de usar 
a mesma sessão de terminal com 
a qual você se autenticou em sua 
conta de gerenciamento do AFT.

 

1. Navegue até a região da 
AWS de sua implantação do 
AFT executando o seguinte 
comando:

export 
 AWS_REGION=<aft_region>

2. Verifique se você está na 
conta correta fazendo o 
seguinte:

• Execute o seguinte comando :

aws code-commit list-
repositories

• Em seguida, verifique se os 
repositórios listados na saída 
correspondem aos nomes dos 
repositórios que estão na sua 
conta de gerenciamento do 
AFT.

Administrador da AWS

Crie um novo diretório local 
para armazenar o código do 
repositório AFT.

Na mesma sessão do terminal, 
execute os seguintes comandos:

mkdir my_aft  
cd my_aft

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o código do repositório 
AFT remoto.

1. No terminal local, execute o 
seguinte comando:

git clone codecommit::
$AWS_REGION://aft-global-
customizations 

Nota: Para simplificar, esse 
procedimento e o AFT usam 
apenas uma ramificação de 
código principal. Para usar 
a ramificação de código, 
você também pode inserir 
comandos de ramificação 
de código aqui. No entanto, 
quaisquer alterações 
aplicadas da ramificação não 
principal serão revertidas 
quando a automação do 
AFT aplicar o código da 
ramificação principal.

2. Em seguida, navegue até o 
diretório clonado executando o 
seguinte comando:

cd aft-global-
customizations/terraform

Administrador da AWS

Crie os arquivos de configuração do Terraform necessários para que o pipeline 
AFT seja executado localmente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra um pipeline AFT executado 
anteriormente e copie os 
arquivos de configuração do 
Terraform para uma pasta local.

Nota: Os arquivos de 
configuração backend.tf e aft-
providers.tf criados neste épico 
são necessários para que o 
pipeline AFT seja executado 
localmente. Esses arquivos 
são criados automaticamente 
no pipeline AFT baseado em 
nuvem, mas devem ser criados 
manualmente para que o pipeline 
seja executado localmente. 
A execução do pipeline AFT 
localmente requer um conjunto 
de arquivos que representa a 
execução do pipeline em uma 
única conta da AWS.

 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. Usando suas credenciais de 

conta de gerenciamento da 
AWS Control Tower, faça login 
no Console de Gerenciamento 
da AWS. Em seguida, abra 
o  CodePipeline console da 
AWS. Certifique-se de que 
você esteja na mesma região 
da AWS em que implantou o 
AFT.

2. No painel de navegação à 
esquerda, selecione Pipelines.

3. Escolha ##########-
customizations-pipeline. (O
########### é o ID da conta 
da AWS que você está usando 
para executar o código do 
Terraform localmente).

4. Certifique-se de que a 
execução mais recente 
marcada mostre um valor
bem-sucedido. Se o valor 
for diferente, você deverá 
invocar novamente suas 
personalizações no pipeline 
AFT. Para obter mais 
informações, consulte
Reinvocar personalizações
na documentação da AWS 
Control Tower.

5. Escolha o tempo de execução 
mais recente para exibir seus 
detalhes.

6. Na seção Apply-AFT-Global-
Customizations, encontre o 
estágio Apply-Terraform.

7. Selecione a seção Detalhes
do estágio Apply-Terraform.

8. Encontre o registro de tempo 
de execução do estágio Apply-
Terraform.

9. No registro de tempo de 
execução, procure a seção 
que começa e termina com 
as seguintes linhas: “\ n\ 
n aft-providers.tf... “\ n\ n 
backend.tf” 

10.Copie a saída entre esses 
dois rótulos e salve-os como 
um arquivo local chamado
aft-providers.tf na pasta local 
do Terraform (o diretório de 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
trabalho atual da sua sessão 
de terminal).

Exemplo de declaração 
providers.tf gerada auto

## Autogenerated 
 providers.tf ##
## Updated on: 2022-05-31 
 16:27:45 ##
provider "aws" { 
  region = "us-east-2" 
  assume_role { 
    role_arn    = 
 "arn:aws:iam::############:role/
AWSAFTExecution" 
  } 
  default_tags { 
    tags = { 
      managed_by           
        = "AFT" 
    } 
  }
}

11.No registro de tempo de 
execução, procure a seção 
que começa e termina com as 
seguintes linhas: “\ n\ n tf... “\ n
\ n backup.tf” 

12.Copie a saída entre esses dois 
rótulos e salve-os como um 
arquivo local chamado tf na 
pasta local do Terraform (o 
diretório de trabalho atual da 
sua sessão de terminal).

Exemplo de declaração 
backend.tf gerada 
automaticamente

## Autogenerated backend.tf 
 ##
## Updated on: 2022-05-31 
 16:27:45 ##
terraform { 
  required_version = ">= 
 0.15.0" 
  backend "s3" { 
    region         = "us-
east-2" 
    bucket         = "aft-
backend-############-
primary-region" 
    key            = 
 "############-aft-
global-customizations/
terraform.tfstate" 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    dynamodb_table = "aft-
backend-############" 
    encrypt        = "true" 
    kms_key_id  
    = "cbdc21d6-
e04d-4c37-854f-51e199cfcb7c" 
    kms_key_id     = 
 "########-####-####-####-
############" 
    role_arn       = 
 "arn:aws:iam::#############:role/
AWSAFTExecution" 
  }
}

Nota: Os arquivos backend.tf e
aft-providers.tf estão vinculados 
a uma conta, implantação do 
AFT e pasta específicas da AWS. 
Esses arquivos também são 
diferentes, dependendo se eles 
estão no repositório e no aft-
global-customizationsaft-account-
customizationsrepositório dentro 
da mesma implantação do AFT. 
Certifique-se de gerar os dois 
arquivos a partir da mesma lista 
de tempo de execução.

Execute o pipeline AFT localmente usando o exemplo de script bash

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente as alterações de 
configuração do Terraform que 
você deseja validar.

1. Navegue até o aft-global-
customizationsrepositório 
clonado executando o 
seguinte comando:

cd aft-global-
customizations/terraform

Nota: Os arquivos backend.tf
e aft-providers.tf estão nesse 
diretório. O diretório também 
contém arquivos Terraform 
do aft-global-customizations
repositório.

2. Incorpore as alterações do 
código do Terraform que você 
deseja testar localmente nos 
arquivos de configuração.

Administrador da AWS

Execute o script ct_terraform.sh e 
revise a saída.

1. Navegue até a pasta local que 
contém o script sh.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Para validar seu 

código modificado do 
Terraform, execute o script
ct_terraform.sh executando o 
seguinte comando:

~/scripts/ct_terraform.sh 
 apply

Nota: você pode executar 
qualquer comando do 
Terraform durante esta etapa. 
Para ver uma lista completa 
dos comandos do Terraform, 
execute o seguinte comando:

terraform --help

3. Examine a saída do comando. 
Em seguida, depure as 
alterações do código 
localmente antes de confirmá-
las e enviá-las de volta ao 
repositório AFT.

Importante:

• Quaisquer alterações feitas 
localmente e não enviadas de 
volta para o repositório remoto 
são temporárias e podem ser 
desfeitas a qualquer momento 
por meio de uma automação 
de pipeline AFT em execução.

• A automação AFT pode 
ser executada a qualquer 
momento, porque pode ser 
invocada por outros usuários 
e acionadores de automação 
AFT.

• O AFT sempre aplicará o 
código da ramificação principal 
do repositório, desfazendo 
quaisquer alterações não 
confirmadas.

Confirme e envie suas alterações de código local de volta para o repositório AFT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione referências 
aos arquivos backend.tf 

Adicione os arquivos backend.tf
e aft-providers.tf que você criou a 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e aft-providers.tf a um 
arquivo.gitignore.

um arquivo.gitignore executando 
os seguintes comandos:

echo backend.tf 
 >> .gitignore
echo aft-providers.tf 
 >>.gitignore

Nota: Mover os arquivos para 
o arquivo.gitignore garante que 
eles não sejam confirmados 
e enviados de volta para o 
repositório AFT remoto.

Confirme e envie suas alterações 
de código para o repositório AFT 
remoto.

1. Para adicionar novos arquivos 
de configuração do Terraform 
ao repositório, execute o 
seguinte comando:

git add <filename>

2. Para confirmar suas 
alterações e enviá-las para 
o repositório AFT remoto na 
AWS CodeCommit, execute 
os seguintes comandos:

git commit -a
git push

Importante: as alterações 
de código que você introduz 
seguindo esse procedimento 
até este ponto são aplicadas 
somente a uma conta da AWS.

Administrador da AWS

Implemente as alterações em várias contas gerenciadas pela AFT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente as alterações 
em todas as suas contas 
gerenciadas pela AFT.

Para implementar as alterações 
em várias contas da AWS 
gerenciadas pela AFT, 
siga as instruções em
Reinvocar personalizações na 
documentação da AWS Control 
Tower.

Administrador da AWS
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Mais padrões
• Adicione HA ao Oracle PeopleSoft no Amazon RDS Custom usando uma réplica de leitura (p. 477)
• Automatize a adição ou atualização de entradas de registro do Windows usando o AWS Systems 

Manager (p. 1166)
• Automatize o portfólio e a implantação de produtos do AWS Service Catalog usando o AWS 

CDK (p. 696)
• Automatize a configuração do RabbitMQ no Amazon MQ (p. 1241)
• Automatize a federação SAML 2.0 para ambientes de várias contas da AWS que usam o Azure 

AD (p. 2388)
• Anexe automaticamente uma política gerenciada pela AWS para o Systems Manager aos perfis de 

instância do EC2 usando o Cloud Custodian e o AWS CDK (p. 718)
• Crie automaticamente pipelines de CI/CD e clusters do Amazon ECS para microsserviços usando o 

AWS CDK (p. 728)
• Detecte alterações automaticamente e inicie diferentes CodePipeline pipelines para um monorepo em 

CodeCommit (p. 842)
• Reative automaticamente a AWS CloudTrail usando uma regra de remediação personalizada no AWS 

Config (p. 2412)
• Crie um pipeline de dados para ingerir, transformar e analisar dados do Google Analytics usando o AWS 

DataOps Development Kit (p. 436)
• Crie uma PAC de servidor corporativo da Micro Focus com Amazon EC2 Auto Scaling e Systems 

Manager (p. 2078)
• Conecte os serviços da AWS usando uma abordagem sem servidor (p. 2692)
• Configurar uma extensão de data center para o VMware Cloud on AWS usando o modo vinculado 

híbrido (p. 942)
• Configure o roteamento somente para leitura em um grupo de disponibilidade Always On no SQL Server 

na AWS (p. 501)
• Configurar o VMware vRealize Automation para provisionar VMs na nuvem VMware na AWS (p. 945)
• Crie pipelines dinâmicos de CI para projetos Java e Python automaticamente (p. 776)
• Implemente um SDDC da VMware na AWS usando o VMware Cloud on AWS (p. 952)
• Implante uma API do Amazon API Gateway em um site interno usando endpoints privados e um 

Application Load Balancer (p. 2807)
• Implantar e depurar clusters do Amazon EKS (p. 311)
• Implante o CoreDNS no Amazon EKS com o Fargate automaticamente usando Terraform e 

Python (p. 259)
• Implemente as automações de segurança para a solução AWS WAF usando o Terraform (p. 2498)
• Certifique-se de que um perfil do IAM está associado à uma instância do EC2. (p. 2530)
• Exporte relatórios do AWS Backup de toda a organização no AWS Organizations como um arquivo 

CSV (p. 822)
• Gere recomendações personalizadas e reclassificadas usando o Amazon Personalize (p. 1123)
• Identifique e alerte quando os recursos do Amazon Kinesis Data Firehose não estão criptografados com 

uma chave do AWS KMS (p. 1163)
• Instale o agente SSM nos nós de trabalho do Amazon EKS usando o Kubernetes DaemonSet (p. 342)
• Instale o agente e CloudWatch o agente SSM nos nós de trabalho do Amazon EKS usando 

preBootstrapCommands (p. 346)
• Gerencie produtos do AWS Service Catalog em várias contas e regiões da AWS (p. 1220)
• Gerencie aplicativos de contêiner locais configurando o Amazon ECS Anywhere com o AWS 

CDK (p. 2205)
• Migrar registros de DNS em massa para uma zona hospedada privada do Amazon Route 53 (p. 2319)
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• Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom (p. 1709)
• Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom (p. 1771)
• Migre o VMware SDDC para o VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX (p. 1607)
• Monitore ElastiCache clusters da Amazon para criptografia em repouso (p. 2571)
• Monitore ElastiCache clusters para grupos de segurança (p. 2579)
• Alterne as credenciais do banco de dados sem reiniciar os contêineres (p. 379)
• Enviar uma notificação quando um usuário do IAM for criado (p. 2589)
• Configure um pipeline de CI/CD para cargas de trabalho híbridas no Amazon ECS Anywhere usando o 

AWS CDK e GitLab (p. 961)
• Configure uma PeopleSoft arquitetura altamente disponível na AWS (p. 149)
• Configure uma infraestrutura de desktop virtual (VDI) com escalabilidade auto usando o NICE 

EnginFrame e o NICE DCV Session Manager (p. 933)
• Configure uma arquitetura HA/DR para o Oracle E-Business Suite no Amazon RDS Custom com um 

banco de dados em espera ativo (p. 649)
• Configure a detecção de CloudFormation desvios da AWS em uma organização multirregional e com 

várias contas (p. 1202)
• Configurar a funcionalidade Oracle UTL_FILE no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1493)
• Simplifique o gerenciamento de certificados privados usando AWS Private CA e AWS RAM (p. 2607)
• Marque anexos do Transit Gateway automaticamente usando o AWS Organizations (p. 2335)
• Funções de alternância de um PeopleSoft aplicativo Oracle no Amazon RDS Custom for Oracle (p. 657)
• Use o Serverspec para o desenvolvimento orientado por testes de código de infraestrutura (p. 905)
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Configure o registro e o monitoramento de 

eventos de segurança em seu ambiente de IoT

IoT
Tópicos

• Configure o registro e o monitoramento de eventos de segurança em seu ambiente de AWS 
IoT (p. 1076)

• Extraia e consulte atributos de SiteWise metadados do AWS IoT em um data lake (p. 1082)
• Mais padrões (p. 1087)

Configure o registro e o monitoramento de eventos 
de segurança em seu ambiente de AWS IoT

Criado por Prateek Prakash (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: IoT; Segurança, 
identidade, conformidade; 
Operações

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch; Amazon 
OpenSearch Service; Amazon 
GuardDuty; AWS IoT Core; AWS 
IoT Device Defender; AWS IoT 
Device Management; Amazon 
CloudWatch Logs

Resumo
Garantir que seus ambientes de Internet das Coisas (IoT) estejam seguros é uma prioridade importante, 
principalmente porque as organizações estão conectando bilhões de dispositivos a seus ambientes de TI. 
Esse padrão fornece uma arquitetura de referência que você pode usar para implementar o registro e o 
monitoramento de eventos de segurança em seu ambiente de IoT na nuvem da Amazon Web Services 
(AWS). Normalmente, um ambiente de IoT na nuvem da AWS tem as três camadas a seguir:

• Dispositivos de IoT que geram dados de telemetria relevantes.
• Serviços de IoT da AWS (por exemplo, AWS IoT Core, AWS IoT Device Management ou AWS IoT 

Device Defender) que conectam seus dispositivos de IoT a outros dispositivos e serviços da AWS.
• Serviços de back-end da AWS que ajudam a processar dados de telemetria e fornecem informações 

úteis para seus diferentes casos de uso comercial.

As melhores práticas fornecidas pelo whitepaper AWS IoT Lens - AWS Well-Architected Framework podem 
ajudá-lo a revisar e melhorar sua arquitetura baseada em nuvem e a entender melhor o impacto comercial 
de suas decisões de design. Uma recomendação importante é que você analise registros e métricas 
de aplicativos em seus dispositivos e na nuvem da AWS. Você pode conseguir isso usando diferentes 
abordagens e técnicas (por exemplo, modelagem de ameaças) para identificar métricas e eventos que 
devem ser monitorados para detectar possíveis problemas de segurança. 

Esse padrão descreve como usar os serviços de IoT e segurança da AWS para projetar e implementar 
uma arquitetura de referência de monitoramento e registro de segurança para um ambiente de IoT na 
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Pré-requisitos e limitações

Nuvem AWS. Essa arquitetura se baseia nas melhores práticas de segurança existentes da AWS e as 
aplica ao seu ambiente de IoT.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um ambiente de landing zone existente. Para obter mais informações sobre isso, consulte o guia
Configurando um ambiente seguro e escalável de várias contas da AWS no site da AWS Prescriptive 
Guidance.

• As seguintes contas devem estar disponíveis em sua landing zone:
• Conta de arquivamento de registros — Essa conta é para usuários que precisam acessar as 

informações de registro das contas nas unidades organizacionais (OUs) da sua zona de destino. Para 
obter mais informações sobre isso, consulte a seção Security OU — Log Archive account do guia
Arquitetura de referência de segurança da AWS no site da AWS Prescriptive Guidance.

• Conta de segurança — Suas equipes de segurança e conformidade usam essa conta para auditoria 
ou para realizar operações de segurança de emergência. Essa conta também é designada como 
conta de administrador da Amazon GuardDuty. Os usuários da conta de administrador podem 
configurar GuardDuty, além de visualizar e gerenciar GuardDuty as descobertas de sua própria conta 
e de todas as contas dos membros. Para obter mais informações sobre isso, consulte Gerenciando 
várias contas GuardDuty na GuardDuty documentação da Amazon.

• Conta de IoT — Essa conta é para seu ambiente de IoT.

Arquitetura
Esse padrão amplia a solução de registro centralizado da Biblioteca de Soluções da AWS para coletar e 
processar eventos de IoT relacionados à segurança. A solução de registro centralizado é implantada na 
conta de segurança e ajuda a coletar, analisar e exibir CloudWatch registros da Amazon em um único 
painel. Essa solução consolida, gerencia e analisa arquivos de log de várias fontes. Por fim, a solução de 
registro centralizado também usa o Amazon OpenSearch Service e osOpenSearch painéis para mostrar 
uma visão unificada de todos os eventos de registro. 

O diagrama de arquitetura a seguir mostra os principais componentes de um registro de segurança de IoT 
e uma arquitetura de referência na nuvem da AWS.   

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. As coisas da IoT são os dispositivos que devem ser monitorados em busca de eventos de segurança 
anômalos. Esses dispositivos executam um agente para publicar eventos ou métricas de segurança no 
AWS IoT Core e no AWS IoT Device Defender.

2. Quando o registro do AWS IoT está ativado, o AWS IoT envia eventos de progresso sobre cada 
mensagem à medida que ela passa de seus dispositivos por meio do agente de mensagens e do 
mecanismo de regras para o Amazon CloudWatch Logs. Você pode usar CloudWatch as assinaturas do 
Logs para enviar eventos para uma solução de registro centralizado. Para obter mais informações sobre 
isso, consulte as métricas e dimensões do AWS IoT na documentação do AWS IoT Core. 

3. O AWS IoT Device Defender ajuda a monitorar configurações inseguras e métricas de segurança para 
seus dispositivos de IoT. Quando uma anomalia é detectada, os alarmes notificam o Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS), que tem uma função do AWS Lambda como assinante. A função 
Lambda envia o alarme como uma mensagem para CloudWatch Logs. Você pode usar CloudWatch 
as assinaturas do Logs para enviar eventos para sua solução de registro centralizado. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte Verificações de auditoria, métricas do lado do dispositivo e métricas do 
lado da nuvem na documentação do AWS IoT Core.
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Ferramentas

4. A AWS CloudTrail registra ações do plano de controle do AWS IoT Core que fazem alterações 
(por exemplo, criar, atualizar ou anexar APIs). Quando CloudTrail é configurado como parte da 
implementação de uma landing zone, ele envia eventos para o CloudWatch Logs e você pode usar 
assinaturas para enviar eventos para sua solução de registro centralizado 

5. As regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config avaliam os recursos que fazem parte do seu 
ambiente de IoT. Monitore suas notificações de alteração de conformidade usando CloudWatch Eventos 
com CloudWatch registros como alvo. Depois que as notificações de alteração de conformidade forem 
enviadas aos CloudWatch Logs, você poderá usar assinaturas para enviar eventos para sua solução de 
registro centralizado.

6. A Amazon analisa GuardDuty continuamente os eventos CloudTrail de gerenciamento e ajuda a 
identificar chamadas de API feitas aos endpoints do AWS IoT Core a partir de endereços IP maliciosos 
conhecidos, geolocalizações incomuns ou proxies anônimos. Monitore GuardDuty as notificações 
usando o Amazon CloudWatch Events com grupos de CloudWatch registros em Logs como destino. 
Quando GuardDuty as notificações são enviadas aos CloudWatch Logs, você pode usar assinaturas 
para enviar eventos para sua solução de monitoramento centralizado ou usar o GuardDuty console em 
sua conta de segurança para visualizar as notificações.

7. O AWS Security Hub monitora sua conta de IoT usando as melhores práticas de segurança. Monitore 
as notificações do Security Hub usando CloudWatch eventos com grupos de CloudWatch registros em 
Registros como destino. Quando as notificações do Security Hub forem enviadas aos CloudWatch Logs, 
use assinaturas para enviar eventos para sua solução de monitoramento centralizado ou use o console 
do Security Hub em sua conta de segurança para visualizar as notificações.

8. O Amazon Detective avalia e analisa as informações para isolar a causa raiz e agir com base nas 
descobertas de segurança para chamadas incomuns para endpoints de AWS IoT ou outros serviços em 
sua arquitetura de IoT.

9. O Amazon Athena consulta os registros armazenados em sua conta do Log Archive para aprimorar sua 
compreensão das descobertas de segurança e identificar tendências e atividades maliciosas.

Ferramentas
• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados diretamente no 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando SQL padrão.
• CloudTrailA AWS ajuda você a habilitar a governança, a conformidade e as auditorias operacionais e as 

auditorias de risco em sua conta da AWS.
• A Amazon CloudWatch monitora seus recursos da AWS e as aplicações que você executa na AWS em 

tempo real.  Você pode usar CloudWatch para coletar e monitorar métricas, que são as variáveis que é 
possível medir para avaliar seus recursos e suas aplicações. 

• O Amazon CloudWatch Logs centraliza os logs de todos os sistemas, aplicações e produtos da AWS 
que você usa. Você pode visualizar e monitorar os logs, pesquisá-los em busca de códigos de erro ou 
padrões específicos, filtrá-los com base em campos específicos ou arquivá-los com segurança para 
análise future. 

• O AWS Config oferece uma exibição detalhada da configuração dos recursos da AWS em sua conta da 
AWS.

• O Amazon Detective facilita a análise, a investigação e a identificação rápida da causa raiz de 
descobertas de segurança ou atividades suspeitas.

• O AWS Glue é um serviço de extração, transformação e carregamento (ETL) totalmente gerenciado que 
torna fácil e econômico categorizar os dados, limpá-los, aprimorá-los e movê-los de modo confiável entre 
vários armazenamentos e fluxos de dados.

• A Amazon GuardDuty é um serviço de monitoramento contínuo de segurança.
• O AWS IoT Core fornece comunicação bidirecional segura para dispositivos conectados à Internet (como 

sensores, atuadores, dispositivos incorporados, dispositivos sem fio e dispositivos inteligentes) para se 
conectarem à nuvem da AWS por meio de MQTT, HTTPS e LoRa WAN.

1078

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/example-config-rule-compliance-notification.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/detective-investigation-about.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

• O AWS IoT Device Defender é um serviço de segurança que permite auditar a configuração de seus 
dispositivos, monitorar os dispositivos conectados para detectar comportamentos anormais e reduzir os 
riscos de segurança.

• O Amazon OpenSearch Service é um serviço gerenciado que facilita a implantação, a operação e o 
OpenSearch dimensionamento de clusters na Nuvem da AWS.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que permite consolidar várias contas da 
AWS em uma organização que você cria e gerencia centralmente.

• O AWS Security Hub oferece uma visão abrangente do estado de segurança na AWS e ajuda a verificar 
o ambiente de acordo com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) provisiona uma seção logicamente isolada da nuvem 
da AWS, onde é possível executar recursos da AWS em uma rede virtual definida por você. Essa rede 
virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu datacenter, com os benefícios de 
usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Epopéias
Configure uma conta de IoT em seu ambiente de landing zone

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as barreiras de segurança 
na conta de IoT.

Verifique se as grades de 
proteção do AWS Config e do 
Security Hub estão habilitadas 
em sua conta de IoT. CloudTrail 
GuardDuty

Administrador da AWS

Confirme se sua conta de IoT 
está configurada como uma 
conta de membro da sua conta 
de segurança.

Confirme se sua conta de IoT 
está configurada e associada 
como uma conta de membro do 
Security Hub em sua conta de 
segurança. GuardDuty

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte
Gerenciamento de GuardDuty 
contas com AWS Organizations
na GuardDuty documentação 
da Amazon e Gerenciamento 
de contas de administradores e 
membros na documentação do 
AWS Security Hub.

Administrador da AWS

Valide o arquivamento de 
registros.

Verifique se os registros 
CloudTrail de fluxo do AWS 
Config e do VPC estão 
armazenados na conta do Log 
Archive.

Administrador da AWS
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Configure a solução de registro centralizado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a solução de registro 
centralizado em sua conta de 
segurança.

Faça login no AWS Management 
Console para obter sua conta 
de segurança e configure a
solução de registro centralizado
da Biblioteca de Soluções da 
AWS para coletar, analisar e 
exibir CloudWatch registros no 
Amazon OpenSearch Service 
and OpenSearch Dashboards.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Coletar, 
analisar e exibir CloudWatch 
registros da Amazon em um 
único painel com a solução de 
registro centralizado do guia 
de implementação do registro 
centralizado na Biblioteca de 
soluções da AWS.

Administrador da AWS

Configure e configure recursos da AWS em sua conta de IoT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o registro do AWS IoT. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS para 
obter sua conta da IoT. Configure 
e configure o AWS IoT Core 
para enviar registros para o 
CloudWatch Logs.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Configurar o 
registro do AWS IoT e monitorar 
o AWS IoT usando CloudWatch 
registros na documentação do 
AWS IoT Core.

Administrador da AWS

Configure o AWS IoT Device 
Defender.

Configure o AWS IoT Device 
Defender para auditar seus 
recursos de IoT e detectar 
anomalias.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Introdução 
ao AWS IoT Device Defender
na documentação do AWS IoT 
Core. 

Administrador da AWS

Configurar CloudTrail. Configure CloudTrail para enviar 
eventos aos CloudWatch Logs.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Envio 
de eventos para CloudWatch 
registros na CloudTrail 
documentação da AWS. 

Configurar as regras do AWS 
Config e do AWS Config.

Configure o AWS Config e 
as regras necessárias do 
AWS Config. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Configurar o AWS Config com o 
console e Configurar as regras 
do AWS Config com o console na 
documentação do AWS Config. 

Administrador da AWS

Configurar GuardDuty. Configure e configure GuardDuty 
para enviar descobertas para o 
Amazon CloudWatch Events com 
grupos de CloudWatch registros 
em Logs como destino. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criação de 
respostas personalizadas às 
GuardDuty descobertas com o 
Amazon CloudWatch Events na 
GuardDuty documentação da 
Amazon. 

Administrador da AWS

Configure o Security Hub. Configure o Security Hub e 
habilite os padrões CIS AWS 
Foundations Benchmark e AWS 
Foundational Security Best 
Practices.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Resposta 
e correção automatizadas na 
documentação do AWS Security 
Hub.

Administrador da AWS

Configurar o Amazon Detective. Configure o Detective 
para facilitar a análise das 
descobertas de segurança

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte
Configurando o Amazon 
Detective na documentação do 
Amazon Detective. 

Administrador da AWS
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Amazon Athena e o 
AWS Glue.

Configure o Athena e o AWS 
Glue para consultar os registros 
de serviços da AWS que 
conduzem investigações de 
incidentes de segurança.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Consultar 
registros de serviços da AWS
na documentação do Amazon 
Athena. 

Administrador da AWS

Recursos relacionados
• O que é uma zona de aterrissagem?

Extraia e consulte atributos de SiteWise metadados 
do AWS IoT em um data lake

Criado por Ambarish Dongaonkar (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: IoT; Análise; Big 
data

Serviços da AWS: AWS IoT 
SiteWise; AWS Lambda; AWS 
Glue

Resumo
O AWS IoT SiteWise usa modelos e hierarquias de ativos para representar seus equipamentos, processos 
e instalações industriais. Cada modelo ou ativo pode ter vários atributos específicos para seu ambiente. 
Exemplos de atributos de metadados incluem o local ou a localização física do ativo, detalhes da planta e 
identificadores do equipamento. Esses valores de atributos complementam os dados de medição de ativos 
para maximizar o valor comercial. O aprendizado de máquina (ML) pode fornecer informações adicionais 
sobre esses metadados e agilizar as tarefas de engenharia.

No entanto, os atributos de metadados não podem ser consultados diretamente do SiteWise serviço AWS 
IoT. Para tornar os atributos consultáveis, você deve extraí-los e ingeri-los em um data lake. Esse padrão 
usa um script em Python para extrair os atributos de todos os SiteWise ativos do AWS IoT e ingeri-los em 
um data lake em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) da Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) da AWS Simple Storage Service (Amazon S3). Depois de concluir esse processo, 
você pode usar consultas SQL no Amazon Athena para acessar os atributos de SiteWise metadados do 
AWS IoT e outros conjuntos de dados, como conjuntos de dados de medição. As informações do atributo 
de metadados também são úteis ao trabalhar com SiteWise monitores ou painéis de AWS IoT. Você 
também pode criar um QuickSight painel da AWS usando os atributos extraídos no bucket do S3.

O padrão tem código de referência, e você pode implementar o código usando os melhores serviços de 
computação para seu caso de uso, como AWS Lambda ou AWS Glue.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Permissões para configurar funções do AWS Lambda ou trabalhos do AWS Glue.
• Um bucket do Amazon S3.
• Os modelos e hierarquias de ativos são configurados no AWS IoT SiteWise. Para obter mais 

informações, consulte Criação de modelos de ativos ( SiteWise documentação do AWS IoT).

Arquitetura
Você pode usar uma função do Lambda ou um trabalho do AWS Glue para concluir esse processo. 
Recomendamos usar o Lambda se você tiver menos de 100 modelos e cada modelo tiver uma média de 
15 ou menos atributos. Para todos os outros casos de uso, recomendamos o uso do AWS Glue.

A arquitetura da solução e o fluxo de trabalho são mostrados no diagrama a seguir

1. A tarefa agendada do AWS Glue ou a função Lambda são executadas. Ele extrai os atributos de 
metadados dos ativos do AWS IoT SiteWise e os ingere em um bucket S3.

2. Um rastreador do AWS Glue rastreia os dados extraídos no bucket do S3 e cria tabelas em um catálogo 
de dados do AWS Glue.

3. Usando o SQL padrão, o Amazon Athena consulta as tabelas no catálogo de dados do AWS Glue.

Automação e escala

Você pode programar a função do Lambda ou o trabalho do AWS Glue para execução diária ou semanal, 
de acordo com a frequência de atualização das configurações de seus SiteWise ativos do AWS IoT.

Não há limite para o número de SiteWise ativos de IoT da AWS que o código de amostra pode processar, 
mas um grande número de ativos pode aumentar o tempo necessário para concluir o processo.

Ferramentas
• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que ajuda você a analisar dados diretamente 

no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando SQL padrão usando SQL padrão usando SQL 
padrão.

• O AWS Glue é um serviço ETL (extração, transformação e carregamento) totalmente gerenciado. Ele 
ajuda você a categorizar, limpar, enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos 
de dados e fluxos de dados.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso aos 
recursos da AWS com segurança controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los de modo 
seguro, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los de modo seguro.

• O AWS IoT SiteWise ajuda você a coletar, modelar, analisar e visualizar dados de equipamentos 
industriais em escala.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores sem precisar provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o 
código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, para que você pague apenas pelo 
tempo de computação usado.
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Epopéias

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS SDK for Python (Boto3) é um kit de desenvolvimento de software que ajuda você a integrar seu 
aplicativo, biblioteca ou script Python aos serviços da AWS.

Epopéias
Configurar o trabalho ou a função

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure permissões no IAM. No console do IAM, conceda 
permissões para a função do IAM 
assumida pela função Lambda 
ou pelo trabalho do AWS Glue 
para fazer o seguinte:

• Leia o SiteWise serviço AWS 
IoT

• Grave no bucket do S3

Para obter mais informações, 
consulte Creating a role for an 
AWS Service (documentação 
IAM) para criar uma função para 
um serviço da AWS AWS Service
(documentação IAM).

AWS geral

Crie a função Lambda ou o 
trabalho do AWS Glue.

Se você estiver usando o 
Lambda, crie uma nova função 
do Lambda. Em Tempo de 
execução, escolha Python. Para 
obter mais informações, consulte
Criação de funções do Lambda 
com Python (documentação do 
Lambda) (documentação do 
Lambda) (documentação do 
Lambda

Se você estiver usando o AWS 
Glue, crie um novo trabalho 
de shell do Python no console 
do AWS Glue. Para obter mais 
informações, consulte Adicionar 
trabalhos de shell em Python
(documentação do AWS Glue). 

AWS geral

Atualize a função Lambda ou o 
trabalho do AWS Glue.

Modifique a nova função do 
Lambda ou tarefa do AWS 
Glue e insira o exemplo de 
código na seção Informações 
adicionais (p. 1086). Modifique 
o código conforme necessário 
para seu caso de uso. Para 
obter mais informações, consulte

AWS geral
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Editar código usando o editor 
de console (documentação do 
Lambda) e Trabalhando com 
scripts (documentação do AWS 
Glue).

Executar o trabalho ou a função

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a função Lambda ou o 
trabalho do AWS Glue.

Execute a função Lambda ou 
o trabalho do AWS Glue. Para 
obter mais informações, consulte
Invocar a função Lambda
(documentação do Lambda) 
ou Iniciar trabalhos usando 
gatilhos (documentação do AWS 
Glue). Isso extrai os atributos de 
metadados dos ativos e modelos 
na SiteWise hierarquia do AWS 
IoT e os armazena no bucket S3 
especificado.

AWS geral

Configure um rastreador do AWS 
Glue Crawler do AWS Glue.

Configure um rastreador do 
AWS Glue com o classificador 
de formato necessário para 
um arquivo formatado em 
CSV. Use o bucket S3 e os 
detalhes do prefixo usados na 
função Lambda ou na tarefa 
do AWS Glue. Para obter mais 
informações, consulte Definindo 
rastreadores (documentação do 
AWS Glue).

AWS geral

Execute o rastreador AWS Glue. Execute o rastreador para 
processar o arquivo de dados 
criado pela função Lambda ou 
pela tarefa do AWS Glue. O 
rastreador cria uma tabela no 
Catálogo de dados do AWS Glue 
especificado. Para obter mais 
informações, consulte Iniciando 
rastreadores usando gatilhos
(documentação do AWS Glue).

AWS geral

Consulte os atributos dos 
metadados.

Usando o Amazon Athena, use 
o SQL padrão para consultar o 
catálogo de dados do AWS Glue 
conforme necessário para seu 
caso de uso. Você pode unir a 
tabela de atributos de metadados 
com outros bancos de dados 
e tabelas. Para obter mais 

AWS geral
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
informações, consulte Conceitos 
básicos (documentação do 
Amazon Athena).

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon Athena
• Documentação do AWS Glue
• Referência da SiteWise API AWS IoT
• Guia do SiteWise usuário do AWS IoT

• Conceitos básicos
• Modelagem de ativos industriais
• Definindo relacionamentos entre modelos de ativos (hierarquias)
• Associando e desassociando ativos
• Criação da SiteWise demonstração do AWS IoT

• IOTSiteWise (documentação do SDK para Python)
• Documentação do Lambda

Informações adicionais
Código

O código de amostra fornecido é para referência, e você pode personalizá-lo conforme necessário para 
seu caso de uso.

# Following code can be used in an AWS Lambda function or in an AWS Glue Python shell job.  
# IAM roles used for this job need read access to the AWS IoT SiteWise service and write 
 access to the S3 bucket.
sw_client = boto3.client('iotsitewise')
s3_client = boto3.client('s3')
output = io.StringIO() 
  
attribute_list=[]
bucket = '{3_bucket name}'
prefix = '{s3_bucket prefix}'
output.write("model_id,model_name,asset_id,asset_name,attribuet_id,attribute_name,attribute_value
\n") 
      
m_resp = sw_client.list_asset_models()
for m_rec in m_resp['assetModelSummaries']: 
     model_id = m_rec['id'] 
     model_name = m_rec['name'] 
  
     attribute_list.clear() 
     dam_response = sw_client.describe_asset_model(assetModelId=model_id) 
     for rec in dam_response['assetModelProperties']: 
         if 'attribute' in rec['type']: 
            attribute_list.append(rec['name']) 
      
     response = sw_client.list_assets(assetModelId=model_id, filter='ALL') 
     for asset in response['assetSummaries']: 
         asset_id = asset['id'] 
         asset_name = asset['name'] 
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Mais padrões

         resp = sw_client.describe_asset(assetId=asset_id) 
         for rec in resp['assetProperties']: 
            if rec['name'] in attribute_list: 
                p_resp = sw_client.get_asset_property_value(assetId=asset_id, 
 propertyId=rec['id']) 
                if 'propertyValue' in p_resp: 
                    if p_resp['propertyValue']['value']: 
                        if 'stringValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['stringValue']) + "\n")                              
                        if 'doubleValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['doubleValue']) + "\n") 
                        if 'integerValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['integerValue']) + "\n") 
                         if 'booleanValue' in p_resp['propertyValue']['value']: 
                             output.write(model_id + "," + model_name + "," + asset_id + 
 "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," + str(p_resp['propertyValue']
['value']['booleanValue']) + "\n") 
  
output.seek(0)
s3_client.put_object(Bucket=bucket, Key= prefix + '/data.csv', Body=output.getvalue())
output.close()

Mais padrões
• Faça a ingestão econômica de dados de IoT diretamente no Amazon S3 usando o AWS IoT 

Greengrass (p. 455)
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Analise a fala em tempo real

Aprendizado de máquina e IA
Tópicos

• Analise a fala em tempo real usando o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend (p. 1088)
• Associe um CodeCommit repositório da AWS em uma conta da AWS ao SageMaker Studio em outra 

conta (p. 1094)
• Extraia automaticamente conteúdo de arquivos PDF usando o Amazon Textract (p. 1100)
• Crie uma imagem de contêiner Docker personalizada SageMaker e use-a para treinamento de 

modelos no AWS Step Functions (p. 1106)
• Implemente a lógica de pré-processamento em um modelo de ML em um único endpoint usando um 

pipeline de inferência na Amazon SageMaker (p. 1116)
• Gere recomendações personalizadas e reclassificadas usando o Amazon Personalize (p. 1123)
• Treine e implemente um modelo de ML personalizado compatível com GPU na Amazon 

SageMaker (p. 1129)
• Use o SageMaker processamento para engenharia de recursos distribuídos de conjuntos de dados de 

ML em escala de terabytes (p. 1141)
• Visualize os resultados do modelo de IA/ML usando o Flask e o AWS Elastic Beanstalk (p. 1152)
• Mais padrões (p. 1162)

Analise a fala em tempo real usando o Amazon 
Transcribe e o Amazon Comprehend

Criado por Suresh Konathala e Chyanna Antonio (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: aprendizado de 
máquina e IA; sites e aplicativos 
da web; Segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: Amazon 
Comprehend; Amazon S3; 
Amazon Transcribe; Amazon 
CloudFront

Resumo
Muitas organizações precisam processar e analisar conversas com seus clientes, mas os dados de áudio 
podem ser difíceis de pesquisar e analisar. Esse padrão descreve como usar a transcrição em tempo real 
no Amazon Transcribe para converter fala em texto e depois analisá-la usando o Amazon Comprehend 
para reconhecer e extrair entidades como nomes, locais ou datas e quantidades.

A interface do usuário (IAM) é implantada como site estático em um bucket do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) e acessada pela Amazon S3 CloudFront. Quando um usuário fala, o fluxo de dados 
de áudio é enviado por uma WebSocket conexão com uma API de streaming do Amazon Transcribe. 

Esse padrão também descreve como usar a função do AWS Identity and Access Management (IAM) com 
uma política anexada para invocar o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend.   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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Arquitetura

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS).
• Permissões do IAM para invocar o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend.
• Oslambda_function.zip arquivosfrontend-app.zip e (anexados), transferidos por download 

para o computador local.

Limitações

• Você pode melhorar a precisão da transcrição fornecendo arquivos de vocabulário personalizados. Para 
obter mais informações sobre isso, consulte Vocabulários personalizados na documentação do Amazon 
Transcribe.

• A versão integrada do Amazon Comprehend reconhece apenas entidades como nomes de pessoas, 
locais ou datas. Você pode usar o reconhecimento personalizado de entidades do Amazon Comprehend 
para extrair entidades específicas de negócios que se ajustem ao seu caso de uso (por exemplo, 
códigos de produto). Para obter mais informações sobre isso, consulte Reconhecimento personalizado 
de entidades na documentação do Amazon Comprehend.

Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O conteúdo de um site estático é hospedado no Amazon S3 e servido por meio de uma CloudFront 
distribuição. Um usuário acessa o site e a seguinte página da web aparece: 

2. Depois que o usuário clica no ícone do microfone, o navegador faz uma chamada da API REST para o 
Amazon API Gateway. O API Gateway, em seguida, invocar uma função do AWS Lambda.

3. A função Lambda assume uma função do IAM com uma política anexada que tem permissão para 
invocar o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend. A função Lambda invocar a API AWS Security 
Token Service (AWS STS) para buscar a ID da chave de acesso temporária e as credenciais da chave 
de acesso secreta. Essas credenciais de acesso temporário são enviadas ao navegador na resposta de 
chamada da API REST.

4. A interface de usuário do front-end captura o áudio ao vivo do microfone usando um módulo npm de 
stream de microfone. A interface de usuário envia o stream de áudio para uma WebSocket API do Amazon 
Transcribe. Essa API responde com um fluxo de texto transcrito.

5. O texto transcrito é enviado ao Amazon Comprehend para análise e reconhecimento de entidades. 
O Amazon Comprehend responde com uma lista de entidades identificadas (por exemplo, nomes de 
pessoas, locais e datas ou quantidades específicas). A imagem a seguir mostra como a interface do 
usuário usa essas informações para codificar o texto por cores e exibi-lo:

Pilha de tecnologia

• CloudFront
• Amazon Comprehend
• IAM
• Amazon S3
• Amazon Transcribe
• ReactJS
• Python3
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Ferramentas

• Boto3

Ferramentas
• O Amazon API Gateway ajuda você a criar, publicar, publicar, manter, monitorar e proteger REST, HTTP 

e WebSocket APIs em qualquer escala.
• O Amazon Comprehend é um serviço de análise de documentos que usa o processamento de 

linguagem natural para extrair insights sobre o conteúdo.
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

recursos da AWS, controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.
• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 

provisionar ou gerenciar servidores.
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

em nuvem que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de armazenamento, incluindo 
sites, backups e data lakes.

• O AWS Security Token Service (AWS STS) ajuda você a solicitar credenciais temporárias com 
privilégios limitados para os usuários.

• O Amazon Transcribe é um serviço automático de reconhecimento de fala que usa modelos de 
aprendizado de máquina para converter áudio em texto.

Código

Oslambda_function.zip arquivosfrontend-app.zip e (anexados) contêm o código-fonte desse 
padrão.

Epopéias
Crie uma API para receber credenciais temporárias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a política do IAM. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS AWS, 
abra o console do IAM e crie uma 
política do IAM usando o código 
a seguir:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor0", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob", 
                
 "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob", 
                
 "comprehend:DetectSentiment", 
                
 "comprehend:DescribeEntityRecognizer", 

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, AWS geral
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
               
 "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob", 
                
 "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob", 
                
 "comprehend:BatchDetectSentiment", 
                
 "comprehend:BatchDetectEntities", 
                
 "comprehend:BatchDetectKeyPhrases", 
                
 "comprehend:DetectDominantLanguage", 
                
 "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob", 
                
 "comprehend:ClassifyDocument", 
                
 "comprehend:DetectSyntax", 
                
 "comprehend:DescribeDocumentClassifier", 
                
 "comprehend:BatchDetectSyntax", 
                
 "transcribe:StartStreamTranscription", 
                
 "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
                
 "comprehend:DescribeEndpoint", 
                
 "comprehend:DetectEntities", 
                
 "transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket", 
                
 "comprehend:DetectKeyPhrases", 
                
 "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criação 
de políticas do IAM na 
documentação do IAM.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e associe uma função do 
IAM à política do IAM.

1. No console do IAM, crie uma 
função do IAM. Para obter 
mais informações sobre isso, 
consulte Criação de funções 
do IAM na documentação do 
IAM. 

2. Depois de criar a função do 
IAM, escolha Roles (Funções) 
no painel de navegação do 
console do IAM. Escolha 
o nome da função que 
foi criada anteriormente 
e, em seguida, escolha a 
guia Relacionamentos de 
confiança. Escolha Editar 
relação de confiança e 
cole o seguinte código em
Documento de política:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": 
 "iam.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": 
 "arn:aws:iam::<account_number>:root" 
      }, 
      "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

3. Escolha Update Trust Policy.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a função do Lambda. Abra o console do Lambda e 
crie uma função Lambda com 
um ambiente de execução 
do Python 3.7 usando 
olambda_function.py arquivo 
(anexado).

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar uma 
função do Lambda com o 
console na documentação do 
AWS Lambda.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Crie um endpoint do API 
Gateway.

Exponha a função Lambda como 
um endpoint REST usando o API 
Gateway seguindo as instruções 
do tutorial Crie uma API REST 
Hello World com integração de 
proxy Lambda na documentação 
do Amazon API Gateway.

Importante: registre a URL do 
endpoint do API Gateway.

General AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie um site estático IaC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket S3 com uma 
política de bucket definida 
para identidade de acesso de 
CloudFront origem.

No CloudFormation console 
da AWS, use o modelo 
dostaticwebsite.yaml
arquivo (anexado) para criar 
uma pilha que crie um bucket 
S3 com uma política de bucket 
para identidade de acesso de 
CloudFront origem.

General AWS, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie a interface de usuário do front-end

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o URL do endpoint do 
API Gateway.

1. Extraia o código-fonte 
dofrontend-app.zip
arquivo (anexado) e abra 
ogetTranscribeCredentials.js
arquivo.

2. <GET CREDENTIALS 
API GATEWAY 
ENDPOINT>Substitua pela 
URL do endpoint do API 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Gateway que você registrou 
anteriormente.

Implante a aplicação. Navegue até o diretório do 
código-fonte extraído e execute 
os seguintes comandos para 
criar e implantar seu aplicativo:

• npm install
• npm run build
• aws s3 cp –
recursive ./build s3://
<bucket_name>

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
• DetectEntities API
• Hospedar e site estático usando o Amazon S3
• Solicitação de credenciais de segurança temporárias
• Usando o streaming do Amazon Transcribe com WebSockets

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Associe um CodeCommit repositório da AWS em 
uma conta da AWS ao SageMaker Studio em outra 
conta

Criado por Laurens van der Maas (AWS) e Aubrey Oosthuizen (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: aprendizado 
de máquina e IA DevOps; 
Segurança, identidade, 
conformidade; nativo da nuvem

Serviços da AWS: AWS 
CodeCommit; Amazon 
SageMaker; AWS Identity and 
Access Management

Resumo
Esse padrão fornece instruções e códigos sobre como associar um CodeCommit repositório da AWS 
em uma conta da AWS (Conta A) com o Amazon SageMaker Studio em outra conta da AWS (Conta 
B). Para configurar a associação, você deve criar uma política e um papel do AWS Identity and Access 
Management (IAM) na Conta A e uma política embutida do IAM na Conta B. Em seguida, você usa um 
script de shell para clonar o CodeCommit repositório da Conta A para o SageMaker Studio na Conta B.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas contas da AWS, uma contendo o CodeCommit repositório e outra contendo um SageMaker 
domínio com um usuário

• SageMaker Domínio e usuário provisionados, com acesso à Internet ou acesso ao CodeCommit AWS 
Security Token Service (AWS STS) por meio de endpoints de rede privada virtual (VPC)

• Uma compreensão básica do IAM
• Uma compreensão básica do SageMaker Studio
• Uma compreensão básica do Git e CodeCommit

Limitações

Esse padrão se aplica somente ao SageMaker Studio, não ao RStudio na Amazon SageMaker.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazônia SageMaker
• SageMaker Estúdio Amazon
• AWS CodeCommit
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Git

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura que associa um CodeCommit repositório da Conta A ao 
SageMaker Studio na Conta B.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário assume aMyCrossAccountRepositoryContributorRole função na Conta A por meio 
dasts:AssumeRole função, enquanto usa a função de SageMaker execução no SageMaker Studio na 
Conta B. A função assumida inclui as CodeCommit permissões para clonar e interagir com o repositório 
especificado.

2. O usuário executa comandos do Git a partir do terminal do sistema no SageMaker Studio.

Automação e escala

Esse padrão consiste em etapas manuais que podem ser automatizadas usando o AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) CloudFormation, AWS ou Terraform.

Ferramentas
Ferramentas da AWS

• SageMakerA Amazon é um serviço de Machine Learning (ML) gerenciado que ajuda você a criar e 
treinar modelos de machine learning com rapidez e facilidade e, depois, implantá-los em um ambiente 
hospedado pronto para produção.
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• O Amazon SageMaker Studio é um ambiente de desenvolvimento (IDE) integrado baseado na web para 
aprendizado de máquina que permite criar, treinar, depurar, implantar e monitorar seus modelos de 
aprendizado de máquina.

• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso aos 
seus recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

Outras ferramentas

• O Git é um sistema de controle de versão distribuído para rastrear alterações no código-fonte durante o 
desenvolvimento de software.

Epopéias
Crie uma política do IAM e uma função do IAM na conta A

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política do IAM para 
acesso ao ao ao repositório na 
conta A.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do IAM.

2. No painel de navegação, 
escolha Políticas e, em 
seguida, Criar política.

3. Escolha a guia JSON.
4. Copie a declaração de

política do Example IAM 
policy na seção Informações 
adicionais (p. 1099) desse 
padrão e cole a declaração no 
editor JSON. Certifique-se de 
substituir todos os valores de 
espaço reservado na política.

5. Escolha Avançar:Tags
e, em seguida, escolha
Avançar:Revisão.

6. Em Name (Nome), insira 
um nome para a política.
Nota: Nesse padrão, a 
política do IAM é chamada 
deCrossAccountAccessForMySharedDemoRepo, 
mas você pode escolher 
o nome da política de sua 
preferência.

7. Escolha Create policy (Criar 
política).

Dica: é uma prática 
recomendada restringir o escopo 
de suas políticas do IAM às 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
permissões mínimas necessárias 
para seu caso de uso.

Crie uma função do IAM para 
acesso ao ao ao repositório na 
conta A.

1. No painel de navegação do
console do do do do do do do 
do do do do do do do do do do 
do do do do do do do do do do 
do do do do do.

2. Para Tipo de entidade 
confiável, selecione Conta da 
AWS.

3. Na seção Conta da AWS, 
selecione Outra conta da 
AWS.

4. Em Account ID (ID da conta), 
insira o ID da conta da para a 
Aca B.

5. Na página Adicionar 
permissões, 
pesquise e escolha 
aCrossAccountAccessForMySharedDemoRepo
política que você criou 
anteriormente.

6. Escolha Next (Próximo).
7. Em Role name (Nome da 

função), insira um nome. Nota: 
Nesse padrão, o nome da 
função do IAM é chamado 
deMyCrossAccountRepositoryContributorRole, 
mas você pode escolher o 
nome de função que preferir.

8. Escolha Criar função e, 
depois, copie, depois, copie, 
depois, o nome de recurso 
da Amazon (ARN) da nova 
função.

AWS DevOps

Crie uma política em linha do IAM na Conta B

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexe uma política embutida à 
função de execução que está 
anexada ao seu usuário de 
SageMaker domínio na Conta B.

1. No painel de navegação do
console do do do do do do do 
do do do do do do do do do do 
do do do.

2. Pesquise e escolha a função 
de execução que está 
anexada ao seu usuário de 
SageMaker domínio na Conta 
B.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Escolha Adicionar permissões

e, em seguida, escolha Criar 
política embutida.

4. Escolha a guia JSON.
5. Copie a seguinte declaração 

de política e, depois, cole-a no 
editor de JSON.

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor0", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::<Account_A_ID>:role/
<Account_A_Role_Name>" 
        } 
    ]
}

6. <Account_A_ID>Substitua 
pelo ID da conta 
A.<Account_A_Role_Name>
Substitua pelo nome da 
função do IAM que você criou 
anteriormente.

7. Escolha Review policy 
(Revisar política).

8. Em Name (Nome), insira um 
nome para a sua política do 
em linha.

9. Escolha Create policy (Criar 
política).

Clone o repositório no SageMaker Studio para a Conta B

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o script de shell no 
SageMaker Studio na Conta B.

1. No painel de navegação do
SageMaker console, escolha
Studio.

2. Selecione seu perfil de usuário 
e escolha Open Studio.

3. Na seção Início, escolha Open 
Launcher.

4. Na seção Utilitários e 
arquivos, escolha Arquivo de 
texto.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Copie o script de Example 

SageMaker shell script
na seção Informações 
adicionais (p. 1099) desse 
padrão e cole a instrução no 
novo arquivo. Certifique-se de 
substituir todos os valores do 
espaço reservado no script.

6. Clique com o botão direito 
do mouse na guia untitled.txt
do seu novo arquivo e 
escolha Renomear texto. 
Em Novo nome, digite
cross_account_git_clone.sh e 
escolha Renomear.

Invoque o script shell a partir do 
terminal do sistema.

1. Na seção Início do SageMaker 
console, escolha Open 
Launcher.

2. Na seção Utilitários e 
arquivos, escolha Terminal do 
sistema.

3. No terminal, execute o 
comando a seguir:

chmod u+x ./
cross_account_git_clone.sh 
 && ./
cross_account_git_clone.sh

Você clonou seu CodeCommit 
repositório em uma conta 
cruzada do SageMaker Studio. 
Agora você pode executar todos 
os comandos do Git no terminal 
do sistema.

AWS DevOps

Informações adicionais
Exemplo de política

Se você usar esse exemplo de política, faça o seguinte:

• <CodeCommit_Repository_Region>Substitua pela região da AWS para o repositório.
• <Account_A_ID>Substitua pelo ID da conta A.
• <CodeCommit_Repository_Name>Substitua pelo nome do seu CodeCommit repositório na Conta A.

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ 
    { 
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        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "codecommit:BatchGet*", 
            "codecommit:Create*", 
            "codecommit:DeleteBranch", 
            "codecommit:Get*", 
            "codecommit:List*", 
            "codecommit:Describe*", 
            "codecommit:Put*", 
            "codecommit:Post*", 
            "codecommit:Merge*", 
            "codecommit:Test*", 
            "codecommit:Update*", 
            "codecommit:GitPull", 
            "codecommit:GitPush" 
        ], 
        "Resource": [ 
            
 "arn:aws:codecommit:<CodeCommit_Repository_Region>:<Account_A_ID>:<CodeCommit_Repository_Name>" 
        ] 
    }
]
}

Exemplo de script de SageMaker shell

Se você usar esse script de exemplo, faça o seguinte:

• <Account_A_ID>Substitua pelo ID da conta A.
• <Account_A_Role_Name>Substitua pelo nome da função do IAM criada anteriormente.
• <CodeCommit_Repository_Region>Substitua pela região da AWS para o repositório.
• <CodeCommit_Repository_Name>Substitua pelo nome do seu CodeCommit repositório na Conta A.

#!/usr/bin/env bash
#Launch from system terminal
pip install --quiet git-remote-codecommit

mkdir -p ~/.aws
touch ~/.aws/config

echo "[profile CrossAccountAccessProfile]
region = <CodeCommit_Repository_Region>
credential_source=EcsContainer
role_arn = arn:aws:iam::<Account_A_ID>:role/<Account_A_Role_Name>
output = json" > ~/.aws/config

echo '[credential "https://git-codecommit.<CodeCommit_Repository_Region>.amazonaws.com"] 
        helper = !aws codecommit credential-helper $@ --profile CrossAccountAccessProfile 
        UseHttpPath = true' > ~/.gitconfig 
         
git clone codecommit::<CodeCommit_Repository_Region>://
CrossAccountAccessProfile@<CodeCommit_Repository_Name>

Extraia automaticamente conteúdo de arquivos 
PDF usando o Amazon Textract
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Criado por Tianxia Jia (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: aprendizado de 
máquina e IA; Análise; Big data

Serviços da AWS: Amazon 
S3; Amazon Textract; Amazon 
SageMaker

Resumo
Muitas organizações precisam extrair informações de arquivos PDF que são enviados para seus 
aplicativos de negócios. Por exemplo, uma organização pode precisar extrair com precisão informações de 
arquivos PDF fiscais ou médicos para análise tributária ou processamento de reclamações médicas.

Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), o Amazon Textract extrai automaticamente informações 
(por exemplo, texto impresso, formulários e tabelas) de arquivos PDF e produz um arquivo formatado 
em JSON que contém informações do arquivo PDF original. Você pode usar o Amazon Textract no AWS 
Management Console ou implementando chamadas de API. Recomendamos que você use chamadas de 
API programáticas para escalar e processar automaticamente um grande número de arquivos PDF.

Quando o Amazon Textract processa um arquivo, ele cria a seguinte lista deBlock objetos: páginas, 
linhas e palavras de texto, formulários (pares de valores-chave), tabelas e células e elementos de seleção. 
Outras informações do objeto também estão incluídas, por exemplo, caixas delimitadoras, intervalos de 
confiança, IDs e relacionamentos. O Amazon Textract extrai as informações do conteúdo como cadeias de 
caracteres. Valores de dados identificados e transformados corretamente são necessários porque podem 
ser usados com mais facilidade por seus aplicativos posteriores. 

Esse padrão descreve um step-by-step fluxo de trabalho para usar o Amazon Textract para extrair 
automaticamente conteúdo de arquivos PDF e processá-lo em uma saída limpa. O padrão usa uma técnica 
de correspondência de modelos para identificar corretamente o campo, o nome da chave e as tabelas 
necessários e, em seguida, aplica as correções de pós-processamento a cada tipo de dados. Você pode 
usar esse padrão para processar diferentes tipos de arquivos PDF e, em seguida, escalar e automatizar 
esse fluxo de trabalho para processar arquivos PDF com formato idêntico.    

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket existente do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar os arquivos PDF 

depois que eles são convertidos para o formato JPEG para processamento pelo Amazon Textract. Para 
obter mais informações sobre buckets do S3, consulte a Visão geral dos buckets na documentação do 
Amazon S3, consulte a visão geral dos buckets do Amazon S3, consulte a visão geral

• O notebookTextract_PostProcessing.ipynb Jupyter (anexado), instalado e configurado. Para 
obter mais informações sobre notebooks Jupyter, consulte Criar um notebook Jupyter na SageMaker 
documentação da Amazon.

• Arquivos PDF existentes que têm um formato idêntico.
• Uma compreensão do Python.

Limitações

• Seus arquivos PDF devem ser de boa qualidade e claramente legíveis. Arquivos PDF nativos são 
recomendados, mas você pode usar documentos digitalizados que são convertidos em um formato PDF 
se todas as palavras individuais estiverem claras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Pré-
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processamento de documentos PDF com o Amazon Textract: detecção e remoção de imagens no blog 
do AWS Machine Learning.

• Para arquivos de várias páginas, você pode usar uma operação assíncrona ou dividir os arquivos PDF 
em uma única página e usar uma operação síncrona. Para obter mais informações sobre essas duas 
opções, consulte Detecção e análise de texto em documentos de várias páginas e Detecção e análise 
de texto em documentos de uma única página na documentação do Amazon Textract.

Arquitetura
O fluxo de trabalho desse padrão executa primeiro o Amazon Textract em um arquivo PDF de amostra 
(primeira execução) e depois o executa em arquivos PDF com formato idêntico ao primeiro PDF (execução 
repetida). O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho combinado de primeira execução e execução 
repetida que extrai conteúdo de arquivos PDF com formatos idênticos de forma automática e repetida.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho para esse padrão:

1. Converta um arquivo PDF em formato JPEG e armazene-o em um bucket do S3. 
2. Chame a API Amazon Textract e analise o arquivo JSON de resposta do Amazon Textract. 
3. Edite o arquivo JSON adicionando oKeyName:DataType par correto para cada campo obrigatório. Crie 

umTemplateJSON arquivo para o estágio de execução repetida.
4. Defina as funções de correção de pós-processamento para cada tipo de dados (por exemplo, flutuação, 

número inteiro e data).
5. Prepare os arquivos PDF que tenham um formato idêntico ao seu primeiro arquivo PDF.
6. Chame a API Amazon Textract e analise o JSON de resposta do Amazon Textract.
7. Combine o arquivo JSON analisado com oTemplateJSON arquivo.
8. Implemente correções de pós-processamento.

O arquivo de saída JSON final tem oKeyName e corretoValue para cada campo obrigatório.

Pilha de tecnologia alvo

• Amazônia SageMaker 
• Amazon S3 
• Amazon Textract

Automação e escala

Você pode automatizar o fluxo de trabalho de execução repetida usando uma função do AWS Lambda 
que inicia o Amazon Textract quando um novo arquivo PDF é adicionado ao Amazon S3. Em seguida, 
o Amazon Textract executa os scripts de processamento e a saída final pode ser salva em um local de 
armazenamento. Para obter mais informações sobre isso, consulte Usar um acionador ador ador ador do 
Amazon S3 para invar uma função do Lambda na documentação do Amazon S3 para invar uma função do 
Lambda na documentação do Amazon S3 para invar

Ferramentas
• SageMakerA Amazon é um serviço de Machine Learning totalmente gerenciado que ajuda você a criar 

e treinar modelos de Machine Learning com rapidez e facilidade e, depois, implantá-los diretamente em 
um ambiente hospedado pronto para produção.
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• O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos baseado em nuvem que ajuda você a 
armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Amazon Textract facilita a adição de detecção e análise de texto de documentos aos seus aplicativos.

Epopéias
Primeira corrida

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Converta o arquivo PDF. Prepare o arquivo PDF para sua 
primeira execução dividindo-o em 
uma única página e convertendo-
o em formato JPEG para a
operação síncrona do Amazon 
Textract (Syn API).

Nota: Você também pode usar 
a operação assíncrona Amazon 
Textract (Asyn API) para 
arquivos PDF de várias páginas.

Cientiador de dados

Analise a resposta JSON do 
Amazon Textract.

Abra o 
notebookTextract_PostProcessing.ipynb
Jupyter (anexado) e chame a 
API Amazon Textract usando o 
seguinte código:

response = 
 textract.analyze_document(
Document={ 
        'S3Object': { 
            'Bucket': 
 BUCKET, 
            'Name': 
 '{}'.format(filename) 
                    } 
                }, 
        
 FeatureTypes=["TABLES", 
 "FORMS"])

Analise a resposta JSON em um 
formulário e uma tabela usando o 
código a seguir:

parseformKV=form_kv_from_JSON(response)
parseformTables=get_tables_fromJSON(response)

Cientiador de dados

Edite o arquivo TemplateJSON. Edite o JSON analisado 
para cada umKeyName
dos cabeçalhos 
correspondentesDataType
(por exemplo, string, float, 
inteiro ou data) e da tabela 

Cientiador de dados
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(por exemplo,ColumnNames
eRowNames).

Esse modelo é usado para cada 
tipo de arquivo PDF individual, o 
que significa que o modelo pode 
ser reutilizado para arquivos PDF 
com formato idêntico.

Defina as funções de correção de 
pós-processamento.

Os valores na resposta 
do Amazon Textract para 
oTemplateJSON arquivo são 
cadeias de caracteres. Não 
há diferenciação para data, 
flutuação, número inteiro ou 
moeda. Esses valores devem ser 
convertidos para o tipo de dados 
correto para seu caso de uso 
posterior. 

Corrija cada tipo de dados de 
acordo com oTemplateJSON
arquivo usando o seguinte 
código:

finalJSON=postprocessingCorrection(parsedJSON,templateJSON)

Cientiador de dados

Repita a corrida

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare os arquivos PDF. Prepare os arquivos PDF 
dividindo-os em uma única 
página e convertendo-os em 
formato JPEG para a operação 
síncrona do Amazon Textract 
(Syn API).

Nota: Você também pode usar 
a operação assíncrona Amazon 
Textract (Asyn API) para 
arquivos PDF de várias páginas.

Cientiador de dados

Chame a API do Amazon 
Textract.

Chame a API Amazon Textract 
usando o seguinte código:

response = 
 textract.analyze_document( 
        Document={ 
        'S3Object': { 
            'Bucket': 
 BUCKET, 
            'Name': 
 '{}'.format(filename) 

Cientiador de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
                    } 
                }, 
        
 FeatureTypes=["TABLES", 
 "FORMS"])

Analise a resposta JSON do 
Amazon Textract.

Analise a resposta JSON em um 
formulário e uma tabela usando o 
código a seguir:

parseformKV=form_kv_from_JSON(response)
parseformTables=get_tables_fromJSON(response)

Cientiador de dados

Carregue o arquivo 
TemplateJSON e combine-o com 
o JSON analisado.

Use oTemplateJSON arquivo 
para extrair os pares de valores-
chave e a tabela corretos usando 
os seguintes comandos:

form_kv_corrected=form_kv_correction(parseformKV,templateJSON)
form_table_corrected=form_Table_correction(parseformTables, 
 templateJSON)
form_kv_table_corrected_final={**form_kv_corrected , 
 **form_table_corrected}

Cientiador de dados

Correções de pós-
processamento.

UseDataType nas funções 
deTemplateJSON arquivo 
e pós-processamento para 
corrigir dados usando o seguinte 
código: 

finalJSON=postprocessingCorrection(form_kv_table_corrected_final,templateJSON)

Cientiador de dados

Recursos relacionados
• Extraia automaticamente texto e dados estruturados de documentos com o Amazon Textract
• Extraia texto e dados estruturados com o Amazon Textract
• Recursos do Amazon Textract

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Crie contêineres Docker SageMaker para 

treinamento de modelos em Step Functions

Crie uma imagem de contêiner Docker 
personalizada SageMaker e use-a para treinamento 
de modelos no AWS Step Functions

Criado por Julia Bluszcz (AWS), Aubrey Oosthuizen (AWS), Mohan Gowda Purushothama (AWS) e 
Mateusz Zaremba (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: aprendizado de 
máquina e IA; DevOps

Serviços da AWS: Amazon ECR; 
Amazon SageMaker; AWS Step 
Functions

Resumo
Esse padrão mostra como criar uma imagem de contêiner do Docker para a Amazon SageMaker e usá-la 
para um modelo de treinamento no AWS Step Functions. Ao empacotar algoritmos personalizados em um 
contêiner, você pode executar praticamente qualquer código no SageMaker ambiente, independentemente 
da linguagem de programação, estrutura ou dependências.

No exemplo de SageMaker caderno fornecido, a imagem de contêiner do Docker personalizada é 
armazenada no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Em seguida, o Step Functions usa o 
contêiner armazenado no Amazon ECR para executar um script SageMaker de processamento em Python. 
Depois, o contêiner exporta o modelo para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Nota: Esse padrão deve ser executado em uma instância do SageMaker Notebook. Para implementar esse 
padrão no SageMaker Studio, você deve usar a ferramentaSageMaker Docker Build, porque o SageMaker 
Studio atualmente não oferece suporte a imagens do Docker.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma funçãoSageMaker do AWS Identity and Access Management (AWS Identity and Access 

Management) com permissões do Amazon S3
• Uma função de execução do IAM para Step Functions
• Familiaridade com Python
• Familiaridade com o Amazon SageMaker Python SDK
• Familiaridade com a AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• Familiaridade com o AWS SDK for Python (Boto3)
• Familiaridade com o Amazon ECR
• Familiaridade com o Docker

Versões do produto

• SDK de ciência de dados do AWS Step Functions v2.3.0
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• SDK do Amazon SageMaker Python v2.78.0

Limitações

Esse padrão deve ser executado em uma instância do SageMaker Notebook. Para implementar esse 
padrão no SageMaker Studio, você deve usar a ferramentaSageMaker Docker Build, porque o SageMaker 
Studio atualmente não oferece suporte a imagens do Docker.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para criar uma imagem de contêiner do 
Docker e usá-la em um modelo de treinamento em Step Functions: SageMaker

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Uma imagem de contêiner personalizada do Docker é criada usando um SageMaker notebook.
2. A imagem do contêiner é armazenada em um repositório privado do Amazon ECR, que está em um 

registro privado do Amazon ECR.
3. Um fluxo de trabalho do Step Functions executa um trabalho SageMaker de processamento em Python 

usando a imagem do contêiner.

Automação e escala

O exemplo de SageMaker notebook nesse padrão usa um tipo de instância de notebook ml.m5.xlarge. É 
possível alterar o tipo de instância de acordo com o seu caso de uso. Para obter mais informações sobre 
os tipos de instâncias de SageMaker notebook, consulte Amazon SageMaker Pricing.

Pilha de tecnologia

• SageMaker
• Amazon ECR
• Step Functions

Ferramentas
• O Amazon Elastic Elastic Container Registry (Amazon Elastic Elastic Container) é um serviço de registro 

de imagem de contêiner, gerenciado pela.
• Amazon SageMaker é um serviço gerenciado de Machine Learning (Machine Learning) que ajuda você 

a criar e treinar modelos de Machine Learning com rapidez e facilidade e, depois, implantá-los em um 
ambiente hospedado pronto para produção.

• O Amazon SageMaker Python SDK é uma biblioteca de código aberto para treinamento e implantação 
de modelos de aprendizado de máquina em SageMaker.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios.

• O SDK do AWS Step Functions Data Science Python é uma biblioteca de código aberto que ajuda você 
a criar fluxos de trabalho do Step Functions que processam e publicam modelos de aprendizado de 
máquina.
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Epopéias
Crie uma imagem de contêiner Docker personalizada e armazene-a no Amazon 
ECR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Amazon ECR e crie 
um novo registro privado.

Se você ainda não o fez, 
configure o Amazon ECR 
seguindo as instruções em
Configuração com o Amazon 
ECR no Guia do usuário do 
Amazon ECR. Cada conta da 
AWS é fornecida com um registro 
privado padrão do Amazon ECR.

DevOps engenheiro

Crie um repositório privado do 
Amazon ECR.

Siga as instruções em Criar um 
repositório privado no Guia do 
usuário do Amazon ECR.

Nota: O repositório que você 
cria é onde você armazenará 
suas imagens personalizadas de 
contêiner do Docker.

DevOps engenheiro

Crie um Dockerfile que inclua 
as especificações necessárias 
para executar seu trabalho 
SageMaker de processamento.

Crie um Dockerfile que inclua 
as especificações necessárias 
para executar seu trabalho 
SageMaker de processamento 
configurando um Dockerfile. 
Para obter instruções, consulte
Adaptar seu próprio contêiner 
de treinamento no Guia do 
SageMaker desenvolvedor da 
Amazon.

Para obter mais informações 
sobre Dockerfiles, acesse a
referência do Dockerfile na 
documentação do Docker.

Exemplo de células de código do 
notebook Jupyter para criar um 
Dockerfile

Célula 1

# Make docker folder
!mkdir -p docker

Célula 2

%%writefile docker/
Dockerfile

FROM python:3.7-slim-buster

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

RUN pip3 install 
 pandas==0.25.3 scikit-
learn==0.21.3
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE

ENTRYPOINT ["python3"]

1109



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie sua imagem de contêiner do 
Docker e envie-a para o Amazon 
ECR.

1. Crie a imagem do contêiner 
usando o Dockerfile que você 
criou executando o comando
docker build na AWS CLI.

2. Envie a imagem do contêiner 
para o Amazon ECR 
executando o comando docker 
push.

Para obter mais informações, 
consulte Criando e registrando 
o contêiner em Construindo seu 
próprio contêiner de algoritmo em 
GitHub.

Exemplo de células de código 
do notebook Jupyter para criar e 
registrar uma imagem do Docker

Importante: Antes de executar 
as células a seguir, verifique 
se você criou um Dockerfile 
e o armazenou no diretório 
chamado docker. Além disso, 
certifique-se de ter criado um 
repositório Amazon ECR e de 
substituir o valor ecr_repository
na primeira célula pelo nome do 
seu repositório.

Célula 1

import boto3
tag = ':latest'
account_id = 
 boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
region = 
 boto3.Session().region_name
ecr_repository = 'byoc'

image_uri = '{}.dkr.ecr.
{}.amazonaws.com/
{}'.format(account_id, 
 region, ecr_repository + 
 tag)

Célula 2

# Build docker image
!docker build -t $image_uri 
 docker

Célula 3

# Authenticate to ECR

DevOps engenheiro
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!aws ecr get-login-password 
 --region {region} | 
 docker login --username 
 AWS --password-stdin 
 {account_id}.dkr.ecr.
{region}.amazonaws.com

Célula 4

# Push docker image
!docker push $image_uri

Nota: é necessário autenticar seu 
cliente Docker em seu registro 
privado para poder usar os 
comandos do docker push e
docker pull. Esses comandos 
enviam e extraem imagens de 
e para os repositórios em seu 
registro.

Crie um fluxo de trabalho do Step Functions que use sua imagem de contêiner 
personalizada do Docker

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um script Python que inclua 
sua lógica personalizada de 
processamento e treinamento de 
modelos.

Escreva uma lógica de 
processamento personalizada 
para ser executada em seu script 
de processamento de dados. Em 
seguida, salve-o como um script 
Python chamado training.py.

Para obter mais informações, 
consulte Traga seu próprio 
modelo com SageMaker o Modo 
Script ativado GitHub.

Exemplo de script em Python 
que inclui processamento 
personalizado e lógica de 
treinamento de modelos

%%writefile training.py
from numpy import empty
import pandas as pd
import os
from sklearn import 
 datasets, svm
from joblib import dump, 
 load

if __name__ == '__main__': 

Cientista de dados
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    digits = 
 datasets.load_digits() 
    #create classifier 
 object 
    clf = 
 svm.SVC(gamma=0.001, 
 C=100.) 
     
    #fit the model 
    
 clf.fit(digits.data[:-1], 
 digits.target[:-1]) 
     
    #model output in binary 
 format 
    output_path = 
 os.path.join('/opt/
ml/processing/model', 
 "model.joblib") 
    dump(clf, output_path)
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Crie um fluxo de trabalho do Step 
Functions que inclua sua tarefa 
de SageMaker processamento 
como uma das etapas.

Instale e importe o SDK de 
ciência de dados do AWS Step 
Functions e faça o upload 
do arquivo training.py para o 
Amazon S3. Em seguida, use 
o Amazon SageMaker Python 
SDK para definir uma etapa 
de processamento em Step 
Functions.

Importante: certifique-se de ter
criado uma função de execução 
do IAM para o Step Functions em 
sua conta da AWS.

Exemplo de configuração de 
ambiente e script de treinamento 
personalizado para upload para o 
Amazon S3

!pip install stepfunctions

import boto3
import stepfunctions
import sagemaker
import datetime

from stepfunctions import 
 steps
from stepfunctions.inputs 
 import ExecutionInput
from stepfunctions.steps 
 import ( 
    Chain
)
from stepfunctions.workflow 
 import Workflow
from sagemaker.processing 
 import ScriptProcessor, 
 ProcessingInput, 
 ProcessingOutput

sagemaker_session = 
 sagemaker.Session()
bucket = 
 sagemaker_session.default_bucket()  
role = 
 sagemaker.get_execution_role()
prefix = 'byoc-training-
model'

# See prerequisites section 
 to create this role
workflow_execution_role 
 = f"arn:aws:iam::
{account_id}:role/
AmazonSageMaker-
StepFunctionsWorkflowExecutionRole"

Cientista de dados
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execution_input = 
 ExecutionInput( 
    schema={ 
        
 "PreprocessingJobName": 
 str})

input_code = 
 sagemaker_session.upload_data( 
    "training.py", 
    bucket=bucket, 
    
 key_prefix="preprocessing.py",
)

Exemplo SageMaker de definição 
de etapa de processamento que 
usa uma imagem personalizada 
do Amazon ECR e um script 
Python

Nota: Certifique-se de usar o 
parâmetro execution_input para 
especificar o nome do trabalho. 
O valor do parâmetro deve ser 
exclusivo toda vez que a tarefa é 
executada. Além disso, o código 
do arquivo training.py é passado 
como um parâmetro de entrada
para o ProcessingStep, o que 
significa que ele será copiado 
dentro do contêiner. O destino 
do ProcessingInputcódigo é o 
mesmo do segundo argumento 
dentro do container_entrypoint.

script_processor = 
 ScriptProcessor(command=['python3'], 
                
 image_uri=image_uri, 
                role=role, 
                
 instance_count=1, 
                
 instance_type='ml.m5.xlarge')

processing_step = 
 steps.ProcessingStep( 
    "training-step", 
    
 processor=script_processor, 
    
 job_name=execution_input["PreprocessingJobName"], 
    inputs=[ 
        ProcessingInput( 
            
 source=input_code, 
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            destination="/
opt/ml/processing/input/
code", 
            
 input_name="code", 
        ), 
    ], 
    outputs=[ 
        ProcessingOutput( 
            source='/opt/ml/
processing/model',  
            
 destination="s3://{}/
{}".format(bucket, prefix),  
            
 output_name='byoc-example') 
    ], 
    
 container_entrypoint=["python3", 
 "/opt/ml/processing/input/
code/training.py"],
)

Exemplo de fluxo de trabalho 
do Step Functions que executa 
uma tarefa SageMaker de 
processamento

Nota: Esse exemplo de fluxo 
de trabalho inclui somente a 
etapa da tarefa SageMaker de 
processamento, não um fluxo 
de trabalho completo do Step 
Functions. Para ver um exemplo 
completo de fluxo de trabalho, 
consulte Example de notebooks 
SageMaker na documentação 
do AWS Step Functions Data 
Science SDK.

workflow_graph = 
 Chain([processing_step])

workflow = Workflow( 
    
 name="ProcessingWorkflow", 
    
 definition=workflow_graph, 
    
 role=workflow_execution_role
)

workflow.create()
# Execute workflow
execution = 
 workflow.execute( 
    inputs={ 
        
 "PreprocessingJobName": 
 str(datetime.datetime.now().strftime("%Y
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%m%d%H%M-%SS")),  # Each pre 
 processing job (SageMaker 
 processing job) requires a 
 unique name, 
    }
)
execution_output = 
 execution.get_output(wait=True)

Recursos relacionados
• Dados do processo (Guia do SageMaker desenvolvedor da Amazon)
• Adaptando seu próprio contêiner de treinamento (Amazon SageMaker Developer Guide)

Implemente a lógica de pré-processamento em um 
modelo de ML em um único endpoint usando um 
pipeline de inferência na Amazon SageMaker

Criado por Julia Bluszcz (AWS), Mohan Gowda Purushothama (AWS) e Mateusz Zaremba (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: aprendizado de 
máquina e IA; contêineres e 
microsserviços

Serviços da AWS: Amazon 
SageMaker; Amazon ECR

Resumo
Esse padrão explica como implantar vários objetos de modelo de pipeline em um único endpoint usando 
um pipeline de inferência na Amazon SageMaker. O objeto do modelo de pipeline representa diferentes 
estágios do fluxo de trabalho de aprendizado de máquina (ML), como pré-processamento, inferência de 
modelo e pós-processamento. Para ilustrar a implantação de objetos de modelo de pipeline conectados 
em série, esse padrão mostra como implantar um contêiner Scikit-learn de pré-processamento e um 
modelo de regressão baseado no algoritmo linear do aluno incorporado SageMaker. A implantação é 
hospedada por trás de um único endpoint em SageMaker.

Observação: a implantação nesse padrão usa o tipo de instância ml.m4.2xlarge. Recomendamos usar um 
tipo de instância que esteja alinhado com seus requisitos de tamanho de dados e com a complexidade do 
seu fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte de SageMaker de preço. Esse padrão usa
imagens pré-construídas do Docker para o Scikit-learn, mas você pode usar seus próprios contêineres do 
Docker e integrá-los ao seu fluxo de trabalho.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
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Arquitetura

• Python 3.9
• SDK do Amazon SageMaker Python e biblioteca Boto3
• Função do AWS Identity and Access Management (AWS IAM) com SageMaker permissões básicas e 

permissões do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Versões do produto

• SDK do Amazon SageMaker Python 2.49.2

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazônia SageMaker
• SageMaker Estúdio Amazon
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Endpoint de inferência em tempo real para a Amazon SageMaker

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de um objeto de modelo de SageMaker pipeline.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um SageMaker notebook implanta um modelo de tubulação.
2. Um bucket S3 armazena os artefatos do modelo.
3. O Amazon ECR obtém as imagens do contêiner de origem do bucket S3.

Ferramentas
Ferramentas da AWS

• O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de imagem de contêiner 
que é seguro, escalável e confiável.

• SageMakerA Amazon é um serviço de ML que ajuda você a criar e treinar modelos de ML com rapidez e 
depois os implantem em um ambiente hospedado pronto para produção.

• O Amazon SageMaker Studio é um ambiente de desenvolvimento (IDE) integrado baseado na web para 
ML que permite criar, treinar, depurar, implantar e monitorar seus modelos de ML.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos que ajuda 
você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Código

O código para esse padrão está disponível no GitHub Inference Pipeline com o Scikit-learn e o repositório 
Linear Learner.
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Epopéias

Epopéias
Preparparparparparparparar-se

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o conjunto de dados 
para sua tarefa de regressão.

Abra um caderno no Amazon 
SageMaker Studio.

Para importar todas as 
bibliotecas necessárias e 
inicializar seu ambiente de 
trabalho, use o código de 
exemplo a seguir em seu 
notebook:

import sagemaker
from sagemaker import 
 get_execution_role

sagemaker_session = 
 sagemaker.Session()

# Get a SageMaker-compatible 
 role used by this Notebook 
 Instance.
role = get_execution_role()

# S3 prefix
bucket = 
 sagemaker_session.default_bucket()
prefix = "Scikit-
LinearLearner-pipeline-
abalone-example"

Para baixar um conjunto de 
dados de amostra, adicione o 
seguinte código ao seu caderno:

! mkdir abalone_data
! aws s3 cp s3://sagemaker-
sample-files/datasets/
tabular/uci_abalone/
abalone.csv ./abalone_data

Nota: O exemplo desse padrão 
usa o conjunto de dados de 
abalone do repositório de 
Machine Learning da UCI.

Cientista de dados

Fazer upload do conjunto de 
dados em um bucket.

No notebook em que você 
preparou seu conjunto de dados 
anteriormente, adicione o código 
a seguir para carregar seus 
dados de amostra em um bucket 
do S3:

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

WORK_DIRECTORY = 
 "abalone_data"

train_input = 
 sagemaker_session.upload_data( 
    path="{}/
{}".format(WORK_DIRECTORY, 
 "abalone.csv"), 
    bucket=bucket, 
    key_prefix="{}/
{}".format(prefix, "train"),
)

Crie o pré-processador de dados usando o SkLearn

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o script preprocessor.py. 1. Copie a lógica de pré-
processamento do arquivo 
Python no repositório GitHub
sklearn_abalone_featurizer.py
e cole o código em um 
arquivo Python separado 
chamadosklearn_abalone_featurizer.py. 
Você pode modificar o código 
para se adequar ao seu 
conjunto de dados e fluxo de 
trabalho personalizados.

2. Salve 
osklearn_abalone_featurizer.py
arquivo no diretório raiz do seu 
projeto (ou seja, no mesmo 
local em que você executa o 
SageMaker notebook).

Cientista de dados

Crie o objeto de pré-processador 
SKLearn.

Para criar um objeto de pré-
processador do SKLearn 
(chamado SKLearn Estimator) 
que você possa incorporar ao 
seu pipeline de inferência final, 
execute o seguinte código em 
seu SageMaker notebook:

from 
 sagemaker.sklearn.estimator 
 import SKLearn

FRAMEWORK_VERSION = "0.23-1"
script_path = 
 "sklearn_abalone_featurizer.py"

sklearn_preprocessor = 
 SKLearn( 
    entry_point=script_path, 
    role=role, 

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
   
 framework_version=FRAMEWORK_VERSION, 
    
 instance_type="ml.c4.xlarge", 
    
 sagemaker_session=sagemaker_session,
)
sklearn_preprocessor.fit({"train": 
 train_input})

Teste a inferência do pré-
processador.

Para confirmar que seu pré-
processador está definido 
corretamente, inicie um trabalho 
de transformação em lote
inserindo o seguinte código em 
seu SageMaker notebook:

# Define a SKLearn 
 Transformer from the 
 trained SKLearn Estimator
transformer = 
 sklearn_preprocessor.transformer( 
    instance_count=1, 
 instance_type="ml.m5.xlarge", 
 assemble_with="Line", 
 accept="text/csv"
)

# Preprocess training input
transformer.transform(train_input, 
 content_type="text/csv")
print("Waiting for 
 transform job: " + 
 transformer.latest_transform_job.job_name)
transformer.wait()
preprocessed_train = 
 transformer.output_path

 

Crie um modelo de aprendizado de máquina

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um objeto de modelo. Para criar um objeto modelo 
com base no algoritmo linear do 
aluno, insira o seguinte código 
em seu SageMaker caderno:

import boto3
from sagemaker.image_uris 
 import retrieve

ll_image = 
 retrieve("linear-learner", 
 boto3.Session().region_name)
s3_ll_output_key_prefix = 
 "ll_training_output"

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
s3_ll_output_location = 
 "s3://{}/{}/{}/{}".format( 
    bucket, prefix, 
 s3_ll_output_key_prefix, 
 "ll_model"
)

ll_estimator = 
 sagemaker.estimator.Estimator( 
    ll_image, 
    role, 
    instance_count=1, 
    
 instance_type="ml.m4.2xlarge", 
    volume_size=20, 
    max_run=3600, 
    input_mode="File", 
    
 output_path=s3_ll_output_location, 
    
 sagemaker_session=sagemaker_session,
)

ll_estimator.set_hyperparameters(feature_dim=10, 
 predictor_type="regressor", 
 mini_batch_size=32)

ll_train_data = 
 sagemaker.inputs.TrainingInput( 
    preprocessed_train, 
    
 distribution="FullyReplicated", 
    content_type="text/csv", 
    s3_data_type="S3Prefix",
)

data_channels = {"train": 
 ll_train_data}
ll_estimator.fit(inputs=data_channels, 
 logs=True)

O código anterior recupera a 
imagem relevante do Amazon 
ECR Docker do Amazon ECR 
Registry público para o modelo, 
cria um objeto estimador e usa 
esse objeto para treinar o modelo 
de regressão.

Implante o pipeline final

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o modelo de tubulação. Para criar um objeto de modelo 
de pipeline (ou seja, um objeto 
de pré-processador) e implantar 
o objeto, insira o seguinte código 
em seu SageMaker notebook:

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

from sagemaker.model import 
 Model
from sagemaker.pipeline 
 import PipelineModel
import boto3
from time import gmtime, 
 strftime

timestamp_prefix = 
 strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-
%S", gmtime())

scikit_learn_inferencee_model 
 = 
 sklearn_preprocessor.create_model()
linear_learner_model = 
 ll_estimator.create_model()

model_name = 
 "inference-pipeline-" + 
 timestamp_prefix
endpoint_name = 
 "inference-pipeline-ep-" + 
 timestamp_prefix
sm_model = PipelineModel( 
    name=model_name, 
 role=role, models= 
 [scikit_learn_inferencee_model, 
 linear_learner_model]
)

sm_model.deploy(initial_instance_count=1, 
 instance_type="ml.c4.xlarge", 
 endpoint_name=endpoint_name)

Observação: você pode ajustar o 
tipo de instância usado no objeto 
do modelo para atender às suas 
necessidades.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a inferência. Para confirmar se o endpoint 
está funcionando corretamente, 
execute o seguinte exemplo de 
código de inferência em seu 
SageMaker notebook:

from sagemaker.predictor 
 import Predictor
from sagemaker.serializers 
 import CSVSerializer

payload = "M, 0.44, 0.365, 
 0.125, 0.516, 0.2155, 
 0.114, 0.155"
actual_rings = 10
predictor = Predictor( 
    
 endpoint_name=endpoint_name, 
 sagemaker_session=sagemaker_session, 
 serializer=CSVSerializer()
)

print(predictor.predict(payload))

Cientista de dados

Recursos relacionados
• Pré-processe os dados de entrada antes de fazer previsões usando os pipelines de SageMaker 

inferência da Amazon e o Scikit-learn (blog do AWS Machine Learning)
• Machine Learning de ponta a ponta com a Amazon SageMaker (GitHub)

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Gere recomendações personalizadas e 
reclassificadas usando o Amazon Personalize

Criado por Mason Cahill (AWS), Matthew Chasse (AWS) e Tayo Olajide (AWS)

Repositório de código:

• personalize-pet-
recommendations

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: aprendizado de 
máquina e IA; nativo da nuvem 
DevOps; infraestrutura; sem 
servidor

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon Kinesis 
Data Firehose; AWS Lambda; 
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Amazon Personalize; AWS Step 
Functions

Resumo
Esse padrão mostra como usar o Amazon Personalize para gerar recomendações personalizadas, 
incluindo recomendações reclassificadas, para seus usuários com base na ingestão de dados de interação 
desses usuários em tempo real. O cenário de exemplo usado nesse padrão é baseado em um site 
de adoção de animais de estimação que gera recomendações para seus usuários com base em suas 
interações (por exemplo, quais animais de estimação um usuário visita). Seguindo o cenário de exemplo, 
você aprende a usar o Amazon Kinesis Data Streams para ingerir dados de interação, o AWS Lambda 
para gerar recomendações e reclassificá-las e o Amazon Kinesis Data Firehose para armazenar os dados 
em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você também aprende a usar o AWS 
Step Functions para criar uma máquina estadual que gerencia a versão da solução (ou seja, um modelo 
treinado) que gera suas recomendações.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS com um Cloud Development Kit da AWS inicializado (AWS CDK)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) com credenciais configuradas
• Python 3.9

Versões do produto

• Python 3.9
• AWS CDK 2.23.0 ou posterior
• AWS CLI 2.7.27 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon Kinesis Data Streams
• Amazon Personalize
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Cloud Development Kit da AWS (AWS CDK)
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• AWS Lambda
• AWS Step Functions

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir ilustra um pipeline para a ingestão de dados em tempo real no Amazon Personalize. 
Em seguida, o pipeline usa esses dados para gerar recomendações personalizadas e reclassificadas para 
os usuários.
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O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O Kinesis Data Streams ingere dados do usuário em tempo real (por exemplo, eventos como animais de 
estimação visitados) para processamento pelo Lambda e pelo Kinesis Data Firehose.

2. Uma função do Lambda processa os registros do Kinesis Data Streams e faz uma chamada de API para 
adicionar a interação do usuário no registro a um rastreador de eventos no Amazon Personalize.

3. Uma regra baseada em tempo invoca uma máquina de estado do Step Functions e gera novas versões 
da solução para os modelos de recomendação e reclassificação usando os eventos do rastreador de 
eventos no Amazon Personalize.

4. As campanhas do Amazon Personalize são atualizadas pela máquina estadual para usar a nova versão 
da solução.

5. O Lambda reclassifica a lista de itens recomendados chamando a campanha de reclassificação do 
Amazon Personalize.

6. O Lambda recupera a lista de itens recomendados chamando a campanha de recomendações do 
Amazon Personalize.

7. O Kinesis Data Firehose salva os eventos em um bucket do S3, onde eles podem ser acessados como 
dados históricos.

Ferramentas
Ferramentas da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• O AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com os serviços da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com os serviços da AWS (AWS Command Line Interface)

• O Amazon Kinesis Data Firehose ajuda você a fornecer dados de streaming em tempo real para outros 
serviços da AWS, endpoints de HTTP personalizados e endpoints de HTTP personalizados para o 
serviço de streaming em tempo real para outros serviços da AWS, endpoints de HTTP personalizados e 
endpoints de HTTP personalizados para o serviço de streaming em tempo real

• O Amazon Kinesis Data Streams ajuda você a coletar e processar grandes fluxos de registros de dados 
em tempo real.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, para que você pague apenas pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Personalize é um serviço de aprendizado de máquina (ML) totalmente gerenciado que ajuda 
você a gerar recomendações de itens para seus usuários com base em seus dados.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicativos essenciais ao negócio.

Outras ferramentas

• pytest é uma estrutura Python para escrever testes pequenos e legíveis.
• Python é uma linguagem de programação de computador de uso geral.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório do GitHub Animal Recommender. Você pode 
usar o CloudFormation modelo da AWS desse repositório para implantar os recursos para a solução de 
exemplo.
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Nota: As versões, o rastreador de eventos e as campanhas da solução Amazon Personalize são apoiados 
por recursos personalizados (dentro da infraestrutura) que expandem CloudFormation os recursos nativos.

Epopéias
Crie a infraestrutura do do

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um ambiente Python 
isolado.

Configuração de Mac/Linux

1. Para criar manualmente um 
ambiente virtual, execute o$ 
python3 -m venv .venv
comando no seu terminal.

2. Depois que o processo de 
inicialização for concluído, 
execute o$ source .venv/
bin/activate comando 
para ativar o ambiente virtual.

Configuração do Windows

Para criar manualmente um 
ambiente virtual, execute 
o% .venv\Scripts
\activate.bat comando no 
seu terminal.

DevOps engenheiro

Sintetize o CloudFormation 
modelo.

1. Execute o comando no 
terminal para instalar as 
dependências necessárias, 
execute o$ pip install 
-r requirements.txt
comando no terminal.

2. No AWS CLI, defina as 
seguintes variáveis de 
ambiente:
• export 
ACCOUNT_ID=123456789

• export 
CDK_DEPLOY_REGION=us-
east-1

• export 
CDK_ENVIRONMENT=dev

3. Noconfig/{env}.yml
arquivo, atualizevpcId para 
combinar com o ID da sua 
nuvem privada virtual (VPC).

4. Para sintetizar o 
CloudFormation modelo para 
esse código, execute o$ cdk 
synth comando.

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Nota: Na etapa 
2,CDK_ENVIRONMENT refere-se 
aoconfig/{env}.yml arquivo.

Implante recursos e crie 
infraestrutura.

Para implantar os recursos da 
solução, execute o./deploy.sh
comando em seu terminal.

Esse comando instala as 
dependências necessárias do 
Python. Um script do Python cria 
um bucket do S3 e uma chave do 
AWS Key Management Service 
(AWS Key Management Service 
(AWS KMS Key Management 
Service) e, em seguida, adiciona 
os dados iniciais para o bucket 
do S3 e uma chave do AWS Key 
Management Service (AWS Key 
Management Service (AWS Key 
Management Service) e depois 
adiciona os dados Finalmente, o 
script é executadocdk deploy
para criar a infraestrutura 
restante.

Nota: O treinamento inicial do 
modelo acontece durante a 
criação da pilha. Pode levar até 
duas horas para a pilha terminar 
de ser criada.

DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• Recomendador de animais (GitHub)
• Documentação de referência do AWS CDK
• Documentação do Boto3
• Otimize recomendações personalizadas para uma métrica de negócios de sua escolha com o Amazon 

Personalize (blog Machine Learning da AWS)

Informações adicionais
Exemplos de cargas e respostas

Função Lambda de Recomendação

Para recuperar recomendações, envie uma solicitação para a função de recomendação do Lambda com 
uma carga no seguinte formato:

{ 
  "userId": "3578196281679609099", 
  "limit": 6
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}

O exemplo de resposta a seguir contém uma lista de grupos de animais:

[{"id": "1-domestic short hair-1-1"},
{"id": "1-domestic short hair-3-3"},
{"id": "1-domestic short hair-3-2"},
{"id": "1-domestic short hair-1-2"},
{"id": "1-domestic short hair-3-1"},
{"id": "2-beagle-3-3"},

Se você omitir ouserId campo, a função retornará recomendações gerais.

Reclassificação da função Lambda

Para usar o reranking, envie uma solicitação para a função de reclassificação do Lambda. A carga contém 
todos os IDsuserId de itens a serem reclassificados e seus metadados. Os dados de exemplo a seguir 
usam as classes Oxford Pets paraanimal_species_id (1=gato, 2=cachorro) e números inteiros de 1 a 5 
paraanimal_age_id eanimal_size_id:

{ 
   "userId":"12345", 
   "itemMetadataList":[ 
      { 
         "itemId":"1", 
         "animalMetadata":{ 
            "animal_species_id":"2", 
            "animal_primary_breed_id":"Saint_Bernard", 
            "animal_size_id":"3", 
            "animal_age_id":"2" 
         } 
      }, 
      { 
         "itemId":"2", 
         "animalMetadata":{ 
            "animal_species_id":"1", 
            "animal_primary_breed_id":"Egyptian_Mau", 
            "animal_size_id":"1", 
            "animal_age_id":"1" 
         } 
      }, 
      { 
         "itemId":"3", 
         "animalMetadata":{ 
            "animal_species_id":"2", 
            "animal_primary_breed_id":"Saint_Bernard", 
            "animal_size_id":"3", 
            "animal_age_id":"2" 
         } 
      } 
   ]
}

A função Lambda reclassifica esses itens e, em seguida, retorna uma lista ordenada que inclui os IDs dos 
itens e a resposta direta do Amazon Personalize. Esta é uma lista classificada dos grupos de animais em 
que os itens estão e sua pontuação. O Amazon Personalize usa receitas de personalização de usuário
e classificação personalizada para incluir uma pontuação para cada item nas recomendações. Essas 
pontuações representam a relativa certeza que o Amazon Personalize tem sobre qual item o usuário 
escolherá em seguida. As pontuações mais altas representam maior certeza.

{ 
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   "ranking":[ 
      "1", 
      "3", 
      "2" 
   ], 
   "personalizeResponse":{ 
      "ResponseMetadata":{ 
         "RequestId":"a2ec0417-9dcd-4986-8341-a3b3d26cd694", 
         "HTTPStatusCode":200, 
         "HTTPHeaders":{ 
            "date":"Thu, 16 Jun 2022 22:23:33 GMT", 
            "content-type":"application/json", 
            "content-length":"243", 
            "connection":"keep-alive", 
            "x-amzn-requestid":"a2ec0417-9dcd-4986-8341-a3b3d26cd694" 
         }, 
         "RetryAttempts":0 
      }, 
      "personalizedRanking":[ 
         { 
            "itemId":"2-Saint_Bernard-3-2", 
            "score":0.8947961 
         }, 
         { 
            "itemId":"1-Siamese-1-1", 
            "score":0.105204 
         } 
      ], 
      "recommendationId":"RID-d97c7a87-bd4e-47b5-a89b-ac1d19386aec" 
   }
}

Carga útil do Amazon Kinesis

A carga a ser enviada ao Amazon Kinesis tem o seguinte formato:

{ 
    "Partitionkey": "randomstring", 
    "Data": { 
        "userId": "12345", 
        "sessionId": "sessionId4545454", 
        "eventType": "DetailView", 
        "animalMetadata": { 
            "animal_species_id": "1", 
            "animal_primary_breed_id": "Russian_Blue", 
            "animal_size_id": "1", 
            "animal_age_id": "2" 
        }, 
        "animal_id": "98765" 
         
    }
}

Nota: OuserId campo é removido para um usuário não autenticado.

Treine e implemente um modelo de ML 
personalizado compatível com GPU na Amazon 
SageMaker
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Criado por Ankur Shukla (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Aprendizado de 
máquina e IA; contêineres e 
microsserviços

Serviços da AWS: Amazon ECS; 
Amazon SageMaker

Resumo
O treinamento e a implantação de um modelo de aprendizado de máquina (ML) suportado por unidade 
de processamento gráfico (GPU) exigem uma configuração e inicialização iniciais de determinadas 
variáveis de ambiente para desbloquear totalmente os benefícios das GPUs NVIDIA. No entanto, pode ser 
demorado configurar o ambiente e torná-lo compatível com a SageMaker arquitetura da Amazon na nuvem 
da Amazon Web Services (AWS).

Esse padrão ajuda você a treinar e criar um modelo de ML personalizado compatível com GPU usando 
a Amazon SageMaker. Ele fornece etapas para treinar e implantar um CatBoost modelo personalizado 
baseado em um conjunto de dados de avaliações da Amazon de código aberto. Em seguida, você pode 
comparar o desempenho em uma instância dop3.16xlarge Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2).

Esse padrão é útil se sua organização quiser implantar modelos de ML existentes compatíveis com GPU 
no SageMaker. Seus cientistas de dados podem seguir as etapas desse padrão para criar contêineres 
compatíveis com a GPU NVIDIA e implantar modelos de ML nesses contêineres.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket de origem do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar os artefato e 

previsões do modelo.
• Uma compreensão das instâncias de SageMaker notebooks e dos notebooks Jupyter.
• Uma compreensão de como criar uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) com 

permissões básicas de SageMaker função, permissões de acesso e atualização do bucket do S3 e 
permissões adicionais para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Limitações

• Esse padrão é destinado a cargas de trabalho supervisionadas de ML com um código de treinamento e 
implantação escrito em Python.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• SageMaker
• Amazon ECR
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Ferramentas
Ferramentas

• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de 
imagem de contêiner, escalável e confiável, gerenciado pela.

• Amazon SageMaker — SageMaker é um serviço de ML totalmente gerenciado.
• Docker — Docker é uma plataforma de software para criar, testar e implantar aplicativos rapidamente.
• Python — Python é uma linguagem de programação.

Código

O código desse padrão está disponível na GitHub Implementando um modelo de classificação de revisão 
com Catboost e SageMaker repositório.

Epopeias
Preparar os dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM e anexe 
as políticas necessárias.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o console do IAM e crie uma 
nova função do IAM. Anexe as 
seguintes políticas à função do 
IAM: 

• AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
• AmazonS3FullAccess
• AmazonSageMakerFullAccess

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar 
uma instância de notebook na 
SageMaker documentação da 
Amazon.

Cientista de dados

Crie a instância do SageMaker 
bloco de anotações.

Abra o SageMaker console, 
escolha Instâncias do notebook
e, em seguida, escolha Criar 
instância do notebook. Para
função do IAM, escolha a 
função do IAM que você criou 
anteriormente. Configure a 
instância do notebook de acordo 
com seus requisitos e escolha
Criar instância do notebook.

Para obter instruções e etapas 
detalhadas, consulte Criar 
uma instância de notebook na 

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
SageMaker documentação da 
Amazon.

Clone o repositório. Abra o terminal na instância 
do SageMaker notebook e 
clone o GitHub Implementando 
um modelo de classificação 
de revisão com Catboost 
e SageMaker repositório 
executando o seguinte comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/
review-classification-using-
catboost-sagemaker.git

 

Inicie o notebook Jupyter. Inicie oReview 
classification model 
with Catboost and 
SageMaker.ipynb notebook 
Jupyter, que contém as etapas 
predefinidas.

Cientista de dados

Engenharia de características

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute comandos no notebook 
Jupyter.

Abra o notebook Jupyter e 
execute os comandos das 
histórias a seguir para preparar 
os dados para treinar seu modelo 
de ML.

Cientista de dados

Leia os dados do bucket do S3.
import pandas as pd
import csv
fname = 's3://amazon-
reviews-pds/tsv/
amazon_reviews_us_Digital_Video_Download_v1_00.tsv.gz'
df = 
 pd.read_csv(fname,sep='\t',delimiter='\t',error_bad_lines=False)

Cientista de dados

Pré-processe os dados.
import numpy as np  
def pre_process(df):     
   
 df.fillna(value={'review_body': 
 '', 'review_headline': ''}, 
 inplace=True)     
  
 df.fillna( value={'verified_purchase': 
 'Unk'}, inplace=True)   
  df.fillna(0, inplace=True) 
    
 return df  
df = pre_process(df)  

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
df.review_date = 
 pd.to_datetime(df.review_date)  
df['target'] = 
 np.where(df['star_rating']>=4,1,0)

Observações: Esse código 
substitui valores nulos 
no'review_body' por 
uma string vazia e substitui 
a'verified_purchase'
coluna por'Unk', que significa 
“desconhecido”.

 

Divida os dados em conjuntos de 
dados de treinamento, validação 
e teste.

Para manter a distribuição do 
rótulo de destino idêntica entre 
os conjuntos divididos, você deve 
estratificar a amostragem usando 
a biblioteca scikit-learn.

from sklearn.model_selection 
 import 
 StratifiedShuffleSplit
sss = 
 StratifiedShuffleSplit(n_splits=2, 
 test_size=0.10, 
 random_state=0)
sss.get_n_splits(df, 
 df['target'])
for train_index, test_index 
 in sss.split(df, 
 df['target']): 
    X_train_vallid , X_test 
 = df.iloc[train_index], 
 df.iloc[test_index] 
     
     
sss.get_n_splits(X_train_vallid, 
 X_train_vallid['target'])   
   
for train_index, 
 test_index in 
 sss.split(X_train_vallid, 
 X_train_vallid['target']): 
    X_train , X_valid = 
 X_train_vallid.iloc[train_index], 
 X_train_vallid.iloc[test_index]

Cientista de dados

Crie, execute e envie a imagem do Docker para o Amazon ECR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare e envie a imagem do 
Docker.

No notebook Jupyter, execute os 
comandos das histórias a seguir 
para preparar a imagem do 

Engenheiro de ML

1133

https://scikit-learn.org/stable/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Docker e enviá-la para o Amazon 
ECR.

Crie um repositório no Amazon 
ECR. %%sh  

algorithm_name=sagemaker-
catboost-github-gpu-img

chmod +x code/train
chmod +x code/serve

account=$(aws sts get-
caller-identity --query 
 Account --output text)

# Get the region defined in 
 the current configuration 
 (default to us-west-2 if 
 none defined)
region=$(aws configure get 
 region)
region=${region:-us-east-1}

fullname="${account}.dkr.ecr.
${region}.amazonaws.com/
${algorithm_name}:latest"

aws ecr create-repository 
 --repository-name 
 "${algorithm_name}" > /dev/
nul

Engenheiro de ML

Crie uma imagem do Docker 
localmente. docker build -t 

 "${algorithm_name}" .
docker tag ${algorithm_name} 
 ${fullname}

Engenheiro de ML

Execute a imagem do Docker e 
envie-a para o Amazon ECR. docker push ${fullname}

Engenheiro de ML

Treinamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um trabalho de ajuste de 
SageMaker hiperparâmetros.

No notebook Jupyter, execute os 
comandos das histórias a seguir 
para criar um trabalho de ajuste 
de SageMaker hiperparâmetros 
usando sua imagem do Docker.

Cientista de dados

Crie um SageMaker estimador. Crie um SageMaker estimador
usando o nome da imagem do 
Docker.

import sagemaker as sage

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
from time import gmtime, 
 strftime
sess = sage.Session()
from sagemaker.tuner 
 import IntegerParameter, 
 CategoricalParameter, 
 ContinuousParameter, 
 HyperparameterTuner

account = 
 sess.boto_session.client('sts').get_caller_identity()
['Account']
region = 
 sess.boto_session.region_name
image = '{}.dkr.ecr.
{}.amazonaws.com/sagemaker-
catboost-github-gpu-
img:latest'.format(account, 
 region)
tree_hpo = 
 sage.estimator.Estimator(image, 
                       role, 
 1,  
                      
 'ml.p3.16xlarge', 
                       
 train_volume_size = 100, 
                       
 output_path="s3://{}/
sagemaker/DEMO-GPU-Catboost/
output".format(bucket), 
                       
 sagemaker_session=sess)
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tarefa de HPO. Crie um trabalho de ajuste de 
otimização de hiperparâmetros 
(HPO) com faixas de parâmetros 
e passe os conjuntos de 
treinamento e validação como 
parâmetros para a função.

hyperparameter_ranges 
 = {'iterations': 
 IntegerParameter(80000, 
 130000), 
                   
       'max_depth': 
 IntegerParameter(6, 10),   
                        
  'max_ctr_complexity': 
 IntegerParameter(4, 10), 
                     
     'learning_rate': 
 ContinuousParameter(0.01, 
 0.5)}

objective_metric_name = 
 'auc'
metric_definitions = 
 [{'Name': 'auc', 
                       
 'Regex': 'auc: ([0-9\
\.]+)'}]

tuner = 
 HyperparameterTuner(tree_hpo, 
                            
 objective_metric_name, 
                            
 hyperparameter_ranges, 
                            
 metric_definitions, 
                            
 objective_type='Maximize', 
                            
 max_jobs=50, 
                            
 max_parallel_jobs=2)

Cientista de dados

Execute o trabalho de HPO.
train_location = 
 's3://'+bucket+'/sagemaker/
DEMO-GPU-Catboost/data/
train/'
valid_location = 
 's3://'+bucket+'/sagemaker/
DEMO-GPU-Catboost/data/
valid/'

tuner.fit({'train': 
 train_location, 
           'validation': 
 valid_location      })

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Receba o trabalho de 
treinamento com melhor 
desempenho.

import sagemaker as sage
from time import gmtime, 
 strftime
sess = sage.Session()

best_job 
 =tuner.best_training_job()

Cientista de dados

Transformação Batch

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um trabalho SageMaker 
de transformação em lote nos 
dados de teste para previsão do 
modelo.

No notebook Jupyter, execute 
os comandos das histórias a 
seguir para criar o modelo a 
partir do seu trabalho de ajuste 
de SageMaker hiperparâmetros 
e enviar um trabalho de 
transformação em SageMaker 
lote nos dados de teste para 
previsão do modelo.

Cientista de dados

Crie o SageMaker modelo. Crie um modelo em SageMaker 
modelo usando o melhor trabalho 
de treinamento.

attached_estimator = 
 sage.estimator.Estimator.attach(best_job)

output_path ='s3://'+bucket
+'/sagemaker/DEMO-GPU-
Catboost/data/test-
predictions/'
input_path  ='s3://'+bucket
+'/sagemaker/DEMO-GPU-
Catboost/data/test/'

transformer = 
 attached_estimator.transformer(instance_count=1,  
                       
                       
 instance_type='ml.p3.16xlarge',  
                       
                       
 assemble_with='Line',  
                       
                       
 accept='text/csv', 
                       
                       
 max_payload=1, 
                       
                       
 output_path=output_path, 
                          
                    env = 

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 {'SAGEMAKER_MODEL_SERVER_TIMEOUT' : 
 '3600' })

Criar tarefa de transformação em 
lote.

Crie um trabalho de 
transformação em lote no 
conjunto de dados de teste.

transformer.transform(input_path,  
                      
 content_type='text/csv', 
                      
 split_type='Line')

Cientista de dados

Analise os resultados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Leia os resultados e avalie o 
desempenho do modelo.

No notebook Jupyter, execute os 
comandos das histórias a seguir 
para ler os resultados e avaliar 
o desempenho do modelo nas 
métricas do modelo Area Under 
the ROC Curve (ROC-AUC) e 
Area Under the Precision Recall 
Curve (PR-AUC).

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte os principais 
conceitos do Amazon Machine 
Learning na documentação 
do Amazon Machine Learning 
(Amazon ML).

Cientista de dados

Leia os resultados do trabalho de 
transformação em lote.

Leia os resultados do trabalho 
de transformação em lote em um 
quadro de dados.

file_name = 's3://'+bucket
+'/sagemaker/DEMO-GPU-
Catboost/data/test-
predictions/file_1.out'

results = 
 pd.read_csv(file_name, 
 names=['review_id','target','score'] ,sep='\t',escapechar 
 ='\\' , 
 quoting=csv.QUOTE_NONE,  
                   
 lineterminator='\n',quotechar='"').dropna()

Cientista de dados

Avalie as métricas de 
desempenho.

Avalie o desempenho do modelo 
em ROC-AUC e PR-AUC.

from sklearn import  metrics

Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
import matplotlib
import pandas as pd
matplotlib.use('agg', 
 warn=False, force=True)
from matplotlib import 
 pyplot as plt

%matplotlib inline  

def analyze_results(labels, 
 predictions): 
    precision, 
 recall, thresholds = 
 metrics.precision_recall_curve(labels, 
 predictions) 
    auc = 
 metrics.auc(recall, 
 precision) 
     
    fpr, tpr, _ = 
 metrics.roc_curve(labels, 
 predictions) 
    roc_auc_score = 
 metrics.roc_auc_score(labels, 
 predictions) 
     
    print('Neural-
Nets: ROC auc=%.3f' % 
 ( roc_auc_score)) 
     
    plt.plot(fpr, tpr, 
 label="data 1, auc=" + 
 str(roc_auc_score)) 
    plt.xlabel('1-
Specificity') 
    
 plt.ylabel('Sensitivity') 
    plt.legend(loc=4) 
    plt.show() 
     
     
    lr_precision, 
 lr_recall, _ = 
 metrics.precision_recall_curve(labels, 
 predictions) 
    lr_auc = 
 metrics.auc(lr_recall, 
 lr_precision) 
    # summarize scores 
    print('Neural-Nets: PR 
 auc=%.3f' % ( lr_auc)) 
    # plot the precision-
recall curves 
    no_skill = 
 len(labels[labels==1.0]) / 
 len(labels) 
    plt.plot([0, 1], 
 [no_skill, no_skill], 
 linestyle='--', label='No 
 Skill') 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    plt.plot(lr_recall, 
 lr_precision, marker='.', 
 label='Neural-Nets') 
    # axis labels 
    plt.xlabel('Recall') 
    plt.ylabel('Precision') 
    # show the legend 
    plt.legend() 
    # show the plot 
    plt.show() 
     
     
    return auc

analyze_results(results['target'].values,results['score'].values)

Recursos relacionados
• Treine e hospede modelos do Scikit-Learn na Amazon SageMaker criando um contêiner Scikit Docker

Informações adicionais
A lista a seguir mostra os diferentes elementos do Dockerfile que são executados na compilação, 
execução e envio da imagem do Docker para o Amazon ECR epic.

Instale o Python com aws-cli.

FROM amazonlinux:1 
  
 RUN yum update -y && yum install -y python36 python36-devel python36-libs python36-tools 
 python36-pip && \ 
 yum install gcc tar make wget util-linux kmod man sudo git -y && \ 
 yum install wget -y && \ 
 yum install aws-cli -y && \ 
 yum install nginx -y && \
yum install gcc-c++.noarch -y && yum clean all

Instale os pacotes Python

RUN pip-3.6 install --no-cache-dir --upgrade pip && \pip3 install --no-cache-dir --upgrade 
 setuptools && \
pip3 install Cython && \
pip3 install --no-cache-dir numpy==1.16.0 scipy==1.4.1 scikit-learn==0.20.3 pandas==0.24.2 
 \
flask gevent gunicorn boto3 s3fs  matplotlib joblib catboost==0.20.2

Instale CUDA e cuDNN

RUN wget https://developer.nvidia.com/compute/cuda/9.0/Prod/local_installers/
cuda_9.0.176_384.81_linux-run \
&& chmod u+x cuda_9.0.176_384.81_linux-run \
&& ./cuda_9.0.176_384.81_linux-run --tmpdir=/data --silent --toolkit --override \
&& wget https://custom-gpu-sagemaker-image.s3.amazonaws.com/installation/cudnn-9.0-linux-
x64-v7.tgz \
&& tar -xvzf cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz \
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engenharia de recursos distribuídos de conjuntos 
de dados de ML em escala de terabytes

&& cp /data/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include \
&& cp /data/cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64 \

&& chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn* \
&&  rm -rf /data/*

Crie a estrutura de diretórios necessária para SageMaker

RUN mkdir /opt/ml /opt/ml/input /opt/ml/input/config /opt/ml/input/data /opt/ml/input/data/
training /opt/ml/model /opt/ml/output /opt/program

Defina as variáveis de ambiente da NVIDIA

ENV PYTHONPATH=/opt/program
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=TRUE
ENV PATH="/opt/program:${PATH}"

# Set NVIDIA mount environments
ENV LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/nvidia/lib:/usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
ENV NVIDIA_VISIBLE_DEVICES="all"
ENV NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES="compute,utility"
ENV NVIDIA_REQUIRE_CUDA "cuda>=9.0"

Copie arquivos de treinamento e inferência na imagem do Docker

COPY code/* /opt/program/
WORKDIR /opt/program

Use o SageMaker processamento para engenharia 
de recursos distribuídos de conjuntos de dados de 
ML em escala de terabytes

Criado por Chris Boomhower (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Aprendizado de 
máquina e IA; Big data

Serviços da AWS: Amazon 
SageMaker

Resumo
Muitos conjuntos de dados em escala de terabytes ou maiores geralmente consistem em uma estrutura 
hierárquica de pastas, e os arquivos no conjunto de dados às vezes compartilham interdependências. 
Por esse motivo, engenheiros de aprendizado de máquina (ML) e cientistas de dados devem tomar 
decisões de projeto criteriosas para preparar esses dados para treinamento e inferência de modelos. 
Esse padrão demonstra como você pode usar técnicas manuais de macrosharding e microsharding em 
combinação com o Amazon SageMaker Processing e a paralelização de CPU virtual (vCPU) para escalar 
com eficiência os processos de engenharia de recursos para conjuntos de dados complicados de ML de 
big data. 

Esse padrão define macrosharding como a divisão de diretórios de dados em várias máquinas para 
processamento, e microfragmentação como a divisão de dados em cada máquina em vários segmentos 
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de processamento. O padrão demonstra essas técnicas usando a Amazon SageMaker com amostras 
de registros de formas de onda de séries temporais do conjunto de dados PhysioNet MIMIC-III. Ao 
implementar as técnicas desse padrão, você pode minimizar o tempo e os custos de processamento 
da engenharia de recursos e, ao mesmo tempo, maximizar a utilização dos recursos e a eficiência do 
rendimento. Essas otimizações dependem de SageMaker processamento distribuído em instâncias 
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e em vCPUs para conjuntos de dados grandes e 
semelhantes, independentemente do tipo de dados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Acesso a instâncias de SageMaker notebook ou SageMaker Studio, se você quiser implementar esse 
padrão para seu próprio conjunto de dados. Se você estiver usando a Amazon SageMaker pela primeira 
vez, consulte Introdução à Amazon SageMaker na documentação da AWS.

• SageMaker Studio, se você quiser implementar esse padrão com os dados de amostra do PhysioNet 
MIMIC-III. 

• O padrão usa SageMaker Processing, mas não exige nenhuma experiência na execução SageMaker de 
tarefas de processamento.

Limitações

• Esse padrão é adequado para conjuntos de dados de ML que incluem arquivos interdependentes. Essas 
interdependências são as que mais se beneficiam da fragmentação manual de macros e da execução 
de várias tarefas de SageMaker processamento de uma única instância em parallel. Para conjuntos 
de dados em que essas interdependências não existem, oShardedByS3Key recurso em SageMaker 
Processing pode ser uma alternativa melhor ao macrosharding, pois ele envia dados fragmentados para 
várias instâncias que são gerenciadas pela mesma tarefa de processamento. No entanto, você pode 
implementar a estratégia de microsharding desse padrão em ambos os cenários para melhor utilizar as 
vCPUs de instância.

Versões do produto

• Amazon SageMaker Python SDK versão 2

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SageMaker

Arquitetura alvo

Macrosharding e instâncias distribuídas do EC2

Os 10 processos parallel representados nessa arquitetura refletem a estrutura do conjunto de dados 
MIMIC-III. (Os processos são representados por elipses para simplificação do diagrama.) Uma arquitetura 
semelhante se aplica a qualquer conjunto de dados quando você usa macrofragmentação manual. No 
caso do MIMIC-III, você pode usar a estrutura bruta do conjunto de dados a seu favor processando 
cada pasta do grupo de pacientes separadamente, com o mínimo esforço. No diagrama a seguir, o 
bloco de grupos de registros aparece à esquerda (1). Dada a natureza distribuída dos dados, faz sentido 
compartilhar por grupo de pacientes.
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No entanto, a fragmentação manual por grupo de pacientes significa que uma tarefa de processamento 
separada é necessária para cada pasta do grupo de pacientes, como você pode ver na seção 
intermediária do diagrama (2), em vez de uma única tarefa de processamento com várias 
instâncias do EC2. Como os dados do MIMIC-III incluem arquivos de forma de onda binários e 
arquivos de cabeçalho baseados em texto correspondentes, e há uma dependência necessária 
da biblioteca wfdb para extração de dados binários, todos os registros de um paciente específico 
devem ser disponibilizados na mesma instância. A única maneira de garantir que o arquivo 
de cabeçalho associado a cada arquivo de forma de onda binária também esteja presente é 
implementar a fragmentação manual para executar cada fragmento em sua própria tarefa de 
processamento e especificars3_data_distribution_type='FullyReplicated' quando 
você define a entrada da tarefa de processamento. Como alternativa, se todos os dados estivessem 
disponíveis em um único diretório e não existissem dependências entre os arquivos, uma opção 
mais adequada seria iniciar uma única tarefa de processamento com várias instâncias do EC2 
es3_data_distribution_type='ShardedByS3Key' especificadas. EspecificarShardedByS3Key 
como o tipo de distribuição de dados do Amazon S3 SageMaker direciona o gerenciamento automático da 
fragmentação de dados entre instâncias. 

Iniciar uma tarefa de processamento para cada pasta é uma forma econômica de pré-processar os dados, 
pois a execução simultânea de várias instâncias economiza tempo. Para economizar custos e tempo 
adicionais, você pode usar o microsharding em cada trabalho de processamento. 

Microsharding e vCPUs parallel

Em cada tarefa de processamento, os dados agrupados são ainda mais divididos para maximizar o uso de 
todas as vCPUs disponíveis na instância do EC2 SageMaker totalmente gerenciada. Os blocos na seção 
intermediária do diagrama (2) mostram o que acontece em cada tarefa de processamento principal. O 
conteúdo das pastas de registros do paciente é nivelado e dividido uniformemente com base no número 
de vCPUs disponíveis na instância. Depois que o conteúdo da pasta é dividido, o conjunto de arquivos 
de tamanho uniforme é distribuído em todas as vCPUs para processamento. Quando o processamento é 
concluído, os resultados de cada vCPU são combinados em um único arquivo de dados para cada tarefa 
de processamento. 

No código anexado, esses conceitos são representados na seção a seguir dosrc/feature-
engineering-pass1/preprocessing.py arquivo.

def chunks(lst, n): 
    """ 
    Yield successive n-sized chunks from lst. 
     
    :param lst: list of elements to be divided 
    :param n: number of elements per chunk 
    :type lst: list 
    :type n: int 
    :return: generator comprising evenly sized chunks 
    :rtype: class 'generator' 
    """ 
    for i in range(0, len(lst), n): 
        yield lst[i:i + n] 
  
  
# Generate list of data files on machine
data_dir = input_dir
d_subs = next(os.walk(os.path.join(data_dir, '.')))[1]
file_list = []
for ds in d_subs: 
    file_list.extend(os.listdir(os.path.join(data_dir, ds, '.')))
dat_list = [os.path.join(re.split('_|\.', f)[0].replace('n', ''), f[:-4]) for f in 
 file_list if f[-4:] == '.dat'] 
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# Split list of files into sub-lists
cpu_count = multiprocessing.cpu_count()
splits = int(len(dat_list) / cpu_count)
if splits == 0: splits = 1
dat_chunks = list(chunks(dat_list, splits)) 
  
# Parallelize processing of sub-lists across CPUs
ws_df_list = Parallel(n_jobs=-1, verbose=0)(delayed(run_process)(dc) for dc in dat_chunks) 
  
# Compile and pickle patient group dataframe
ws_df_group = pd.concat(ws_df_list)
ws_df_group = ws_df_group.reset_index().rename(columns={'index': 'signal'})
ws_df_group.to_json(os.path.join(output_dir, group_data_out))

Uma função,chunks, é definida primeiro para consumir uma determinada lista dividindo-a em pedaços 
de tamanho uniformen  e retornando esses resultados como um gerador. Em seguida, os dados são 
nivelados nas pastas dos pacientes compilando uma lista de todos os arquivos de forma de onda binária 
que estão presentes. Depois disso, o número de vCPUs disponíveis na instância do EC2 é obtido. A lista 
de arquivos de forma de onda binária é dividida igualmente entre essas vCPUs por meio de chamada 
echunks, em seguida, cada sublista de forma de onda é processada em sua própria vCPU usando a
classe Parallel do joblib. Os resultados são combinados automaticamente em uma única lista de quadros 
de dados pela tarefa de processamento, que SageMaker depois é processada posteriormente antes 
de gravá-la no Amazon S3 após a conclusão do trabalho. Neste exemplo, há 10 arquivos gravados no 
Amazon S3 pelas tarefas de processamento (um para cada trabalho).

Quando todas as tarefas de processamento iniciais estiverem concluídas, uma tarefa de processamento 
secundária, mostrada no bloco à direita do diagrama (3), combina os arquivos de saída produzidos por 
cada tarefa de processamento principal e grava a saída combinada no Amazon S3 (4).

Ferramentas
Ferramentas

• Python — O código de exemplo usado para esse padrão é Python (versão 3).
• SageMaker Studio — O Amazon SageMaker Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 

baseado na web para aprendizado de máquina que permite criar, treinar, depurar, implantar e monitorar 
seus modelos de aprendizado de máquina. Você executa tarefas SageMaker de processamento usando 
notebooks Jupyter dentro do SageMaker Studio.

• SageMaker Processamento — O Amazon SageMaker Processing fornece uma maneira simplificada de 
executar suas cargas de trabalho de processamento de dados. Nesse padrão, o código de engenharia 
de recursos é implementado em grande escala usando tarefas SageMaker de processamento.

Código

O arquivo .zip anexado fornece o código completo para esse padrão. A seção a seguir descreve as etapas 
para criar a arquitetura para esse padrão. Cada etapa é ilustrada pelo código de exemplo do anexo.

Epopeias
Configurar seu ambiente de SageMaker estúdio

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse o Amazon SageMaker 
Studio.

Faça a integração com o 
SageMaker Studio em sua conta 
da AWS seguindo as instruções 

Cientista de dados, engenheiro 
de ML
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fornecidas na  SageMaker 
documentação da Amazon.

Instale o utilitário wget. Instale o wget se você fez a 
integração com uma nova 
configuração do SageMaker 
Studio ou se nunca usou esses 
utilitários no SageMaker Studio 
antes. 

Para instalar, abra uma janela 
de terminal no console do 
SageMaker Studio e execute o 
seguinte comando:

sudo yum install wget

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Faça download e descompacte o 
código de amostra.

Faça o 
downloadattachments.zip
do arquivo na seção Anexos. Em 
uma janela do terminal, navegue 
até a pasta em que você baixou 
o arquivo e extraia seu conteúdo:

unzip attachment.zip

Navegue até a pasta em que 
você extraiu o arquivo .zip e 
extraia o conteúdo doScaled-
Processing.zip arquivo.

unzip Scaled-Processing.zip

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Faça o download do conjunto 
de dados de amostra em 
physionet.org e faça o upload 
para o Amazon S3.

Execute oget_data.ipynb
notebook Jupyter na pasta que 
contém osScaled-Processing
arquivos. Esse notebook baixa 
um conjunto de dados MIMIC-
III de physionet.org e o carrega 
para o bucket de sessão do 
SageMaker Studio no Amazon 
S3.

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Configurar o primeiro script de pré-processamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Nivele a hierarquia de arquivos 
em todos os subdiretórios.

Em grandes conjuntos de dados, 
como o MIMIC-III, os arquivos 
geralmente são distribuídos em 
vários subdiretórios, mesmo 
dentro de um grupo principal 

Cientista de dados, engenheiro 
de ML
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
lógico. Seu script deve ser 
configurado para nivelar todos os 
arquivos de grupo em todos os 
subdiretórios, como demonstra o 
código a seguir.

# Generate list of .dat 
 files on machine
data_dir = input_dir
d_subs = 
 next(os.walk(os.path.join(data_dir, 
 '.')))[1]
file_list = []
for ds in d_subs: 
    
 file_list.extend(os.listdir(os.path.join(data_dir, 
 ds, '.')))
dat_list = 
 [os.path.join(re.split('_|
\.', f)[0].replace('n', ''), 
 f[:-4]) for f in file_list 
 if f[-4:] == '.dat']

Nota Os exemplos de trechos de 
código deste épico são dosrc/
feature-engineering-
pass1/preprocessing.py
arquivo, que é fornecido no 
anexo.

Divida os arquivos em subgrupos 
com base na contagem vCPU.

Os arquivos devem ser divididos 
em subgrupos ou blocos de 
tamanho uniforme, dependendo 
do número de vCPUs presentes 
na instância que executa o 
script. Para esta etapa, você 
pode implementar um código 
semelhante ao seguinte.

# Split list of files into 
 sub-lists
cpu_count = 
 multiprocessing.cpu_count()
splits = int(len(dat_list) / 
 cpu_count)
if splits == 0: splits = 1
dat_chunks = 
 list(chunks(dat_list, 
 splits))

Cientista de dados, engenheiro 
de ML
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Paralelize o processamento de 
subgrupos em vCPUs.

A lógica do script deve ser 
configurada para processar todos 
os subgrupos em parallel. Para 
fazer isso, use aParallel 
classe e odelayed  método 
da biblioteca Joblib da seguinte 
forma. 

# Parallelize processing of 
 sub-lists across CPUs
ws_df_list = 
 Parallel(n_jobs=-1, 
 verbose=0)
(delayed(run_process)(dc) 
 for dc in dat_chunks)

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Salve a saída de um único grupo 
de arquivos no Amazon S3.

Quando o processamento 
parallel da vCPU estiver 
concluído, os resultados de cada 
vCPU devem ser combinados 
e enviados para o caminho do 
bucket S3 do grupo de arquivos. 
Para esta etapa, utilize um 
código semelhante ao seguinte.

# Compile and pickle patient 
 group dataframe
ws_df_group = 
 pd.concat(ws_df_list)
ws_df_group = 
 ws_df_group.reset_index().rename(columns={'index': 
 'signal'})
ws_df_group.to_json(os.path.join(output_dir, 
 group_data_out))

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Configurar o segundo script de pré-processamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Combine arquivos de dados 
produzidos em todas as 
tarefas de processamento que 
executaram o primeiro script.

O script anterior gera um 
único arquivo para cada tarefa 
SageMaker de processamento 
que processa um grupo de 
arquivos do conjunto de dados. 
 Em seguida, você precisa 
combinar esses arquivos de 
saída em um único objeto e 
gravar um único conjunto de 
dados de saída no Amazon S3. 
Isso é demonstrado nosrc/
feature-engineering-
pass1p5/preprocessing.py
arquivo, que é fornecido no 
anexo, da seguinte forma.

Cientista de dados, engenheiro 
de ML
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def write_parquet(wavs_df, 
 path): 
    """ 
    Write waveform summary 
 dataframe to S3 in parquet 
 format. 
     
    :param wavs_df: waveform 
 summary dataframe 
    :param path: S3 
 directory prefix 
    :type wavs_df: pandas 
 dataframe 
    :type path: str 
    :return: None 
    """ 
    extra_args = 
 {"ServerSideEncryption": 
 "aws:kms"} 
    wr.s3.to_parquet( 
        df=wavs_df, 
        path=path, 
        
 compression='snappy', 
        
 s3_additional_kwargs=extra_args) 
  
  
def combine_data(): 
    """ 
    Get combined data and 
 write to parquet. 
     
    :return: waveform 
 summary dataframe 
    :rtype: pandas dataframe 
    """ 
    wavs_df = get_data() 
    wavs_df = 
 normalize_signal_names(wavs_df) 
    write_parquet(wavs_df, 
 "s3://{}/{}/
{}".format(bucket_xform, 
 dataset_prefix, 
 pass1p5out_data)) 
  
    return wavs_df 
  
  
wavs_df = combine_data()

Execute trabalho de processamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a primeira tarefa de 
processamento.

Para realizar a fragmentação 
de macros, execute uma tarefa 
de processamento separada 
para cada grupo de arquivos. A 

Cientista de dados, engenheiro 
de ML
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microfragmentação é realizada 
dentro de cada trabalho de 
processamento, porque cada 
trabalho executa seu primeiro 
script. O código a seguir 
demonstra como iniciar uma 
tarefa de processamento para 
cada diretório de grupo de 
arquivos no seguinte trecho 
(incluído nonotebooks/
FeatExtract_Pass1.ipynb).

pat_groups = 
 list(range(30,40))
ts = str(int(time.time())) 
  
for group in pat_groups: 
    sklearn_processor = 
 SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0', 
                             
         role=role, 
                  
                   
  instance_type='ml.m5.4xlarge', 
                             
         instance_count=1, 
                  
                   
  volume_size_in_gb=5) 
    sklearn_processor.run( 
        code='../src/
feature-engineering-pass1/
preprocessing.py', 
        
 job_name='-'.join(['scaled-
processing-p1', str(group), 
 ts]), 
        arguments=[ 
            "input_path", "/
opt/ml/processing/input", 
            "output_path", 
 "/opt/ml/processing/
output", 
            
 "group_data_out", 
 "ws_df_group.json" 
        ], 
        inputs= 
        [ 
            ProcessingInput( 
                
 source=f's3://
{sess.default_bucket()}/
data_inputs/{group}', 
                
 destination='/opt/ml/
processing/input', 
                
 s3_data_distribution_type='FullyReplicated' 
            ) 
        ], 
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        outputs= 
        [ 
            
 ProcessingOutput( 
                source='/
opt/ml/processing/output', 
                
 destination=f's3://
{sess.default_bucket()}/
data_outputs/{group}' 
            ) 
        ], 
        wait=False 
    )
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o segundo trabalho de 
processamento.

Para combinar as saídas geradas 
pelo primeiro conjunto de tarefas 
de processamento e realizar 
qualquer cálculo adicional 
para pré-processamento, 
execute seu segundo script 
usando uma única tarefa 
SageMaker de processamento. 
O código a seguir demonstra 
isso (incluído emnotebooks/
FeatExtract_Pass1p5.ipynb).

ts = str(int(time.time()))
bucket = 
 sess.default_bucket() 
      
sklearn_processor = 
 SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0', 
                             
     role=role, 
                
                 
  instance_type='ml.t3.2xlarge', 
                             
     instance_count=1, 
                             
     volume_size_in_gb=5)
sklearn_processor.run( 
    code='../src/feature-
engineering-pass1p5/
preprocessing.py', 
    
 job_name='-'.join(['scaled-
processing', 'p1p5', ts]), 
    arguments=['bucket', 
 bucket, 
              
  'pass1out_prefix', 
 'data_outputs', 
              
  'pass1out_data', 
 'ws_df_group.json', 
              
  'pass1p5out_data', 
 'waveform_summary.parquet', 
              
  'statsdata_name', 
 'signal_stats.csv'], 
    wait=True
)

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Recursos relacionados
• Integração ao Amazon SageMaker Studio usando o Quick Start (SageMaker documentação)
• Dados do processo (SageMaker documentação) 
• Processamento de dados com scikit-learn (SageMaker documentação) 
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• Documentação do joblib.parallel
• Moody, B., Moody, G., Villarroel, M., Clifford, G. D. e Silva, I. (2020). Banco de dados de forma de onda 

MIMIC-III (versão 1.0). PhysioNet.
• Johnson, A. E. W., Pollard, T. J., Shen, L., Lehman, L. H., Feng, M., Ghassemi, M., Moody, B., Szolovits, 

P., Celi, L. A. e Mark, R. G. (2016). MIMIC-III, um banco de dados de cuidados intensivos de acesso 
gratuito. Dados científicos, 3, 160035.

• Licença do banco de dados MIMIC-III Waveform

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Visualize os resultados do modelo de IA/ML usando 
o Flask e o AWS Elastic Beanstalk

Criado por Chris Caudill (AWS) e Durga Sury (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Aprendizado de 
máquina e IA; Análise DevOps; 
Sites e aplicativos web

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon 
Comprehend; AWS Elastic 
Beanstalk

Resumo
A visualização dos resultados dos serviços de inteligência artificial e aprendizado de máquina (IA/ML) 
geralmente exige chamadas de API complexas que devem ser personalizadas por seus desenvolvedores 
e engenheiros. Isso pode ser uma desvantagem se seus analistas quiserem explorar rapidamente um novo 
conjunto de dados.

Você pode aprimorar a acessibilidade de seus serviços e fornecer uma forma mais interativa de análise de 
dados usando uma interface de usuário (UI) baseada na Web que permite aos usuários fazer upload de 
seus próprios dados e visualizar os resultados do modelo em um painel.

Esse padrão usa o Flask e o Plotly para integrar o Amazon Comprehend a um aplicativo web 
personalizado e visualizar sentimentos e entidades a partir de dados fornecidos pelo usuário. O padrão 
também fornece as etapas para implantar um aplicativo usando o AWS Elastic Beanstalk. Você pode 
adaptar o aplicativo usando os serviços de IA da Amazon Web Services (AWS) ou com um modelo 
personalizado treinado hospedado em um endpoint (por exemplo, um  SageMaker endpoint da Amazon).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa. 

1152

https://joblib.readthedocs.io/en/latest/generated/joblib.Parallel.html
https://doi.org/10.13026/c2607m
https://doi.org/10.13026/c2607m
https://dx.doi.org/10.1038/sdata.2016.35
https://dx.doi.org/10.1038/sdata.2016.35
https://physionet.org/content/mimic3wdb/1.0/LICENSE.txt
samples/p-attach/e7a90b31-de8f-41fd-bb3f-c7c6100fc306/attachments/attachment.zip
https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/
https://plotly.com/
http://aws.amazon.com/machine-learning/ai-services/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/deploy-model.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Arquitetura

• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada em sua máquina local. 
Para obter mais informações sobre isso, consulte Noções básicas de configuração na documentação 
da CLI da AWS. Você também pode usar um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do AWS 
Cloud9; para obter mais informações sobre isso, consulte o tutorial de Python para o AWS Cloud9 e a
visualização prévia de aplicativos em execução no AWS Cloud9 IDE na documentação do AWS Cloud9.

• Uma compreensão da estrutura de aplicativos web do Flask. Para obter mais informações sobre o Flask, 
consulte o Guia de início rápido na documentação do Flask.

• Python versão 3.6 ou posterior, instalado e configurado. Você pode instalar o Python seguindo as 
instruções em Como configurar seu ambiente de desenvolvimento em Python na documentação do AWS 
Elastic Beanstalk.

• Elastic Beanstalk Command Line Interface (CLI do EB), instalada e configurada. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte Instalar o EB CLI e configurar o EB CLI a partir da documentação do 
AWS Elastic Beanstalk.

Limitações

• O aplicativo Flask desse padrão foi projetado para funcionar com arquivos .csv que usam uma única 
coluna de texto e estão restritos a 200 linhas. O código do aplicativo pode ser adaptado para lidar com 
outros tipos de arquivos e volumes de dados.

• O aplicativo não considera a retenção de dados e continua agregando os arquivos do usuário enviados 
até que eles sejam excluídos manualmente. Você pode integrar o aplicativo ao Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) para armazenamento persistente de objetos ou usar um banco de dados como o 
Amazon DynamoDB para armazenamento de valores-chave sem servidor.

• O aplicativo considera apenas documentos no idioma inglês. No entanto, você pode usar o Amazon 
Comprehend para detectar o idioma principal de um documento. Para obter mais informações sobre 
os idiomas compatíveis com cada ação, consulte a referência da API na documentação do Amazon 
Comprehend.

• Uma lista de solução de problemas que contém erros comuns e suas soluções está disponível na seção
Informações adicionais.

Arquitetura
Arquitetura do aplicativo Flask

O Flask é uma estrutura leve para o desenvolvimento de aplicativos web em Python. Ele foi projetado 
para combinar o poderoso processamento de dados do Python com uma rica interface de usuário da 
web. O aplicativo Flask do padrão mostra como criar um aplicativo web que permite aos usuários fazer 
upload de dados, enviar os dados para o Amazon Comprehend para inferência e, em seguida, visualizar 
os resultados.   O aplicativo tem a seguinte estrutura:

• static— Contém todos os arquivos estáticos que suportam a interface do usuário da web (por exemplo 
JavaScript, CSS e imagens)

• templates— Contém todas as páginas HTML do aplicativo
• userData— Armazena dados do usuário enviados
• application.py— O arquivo do aplicativo Flask
• comprehend_helper.py— Funções para fazer chamadas de API para o Amazon Comprehend
• config.py— O arquivo de configuração do aplicativo
• requirements.txt— As dependências do Python exigidas pelo aplicativo

Oapplication.py script contém a funcionalidade principal do aplicativo web, que consiste em quatro 
rotas Flask. O diagrama a seguir mostra essas rotas do Flask.
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• /é a raiz do aplicativo e direciona os usuários para aupload.html página (armazenada notemplates
diretório).

• /saveFileé uma rota que é invocada depois que um usuário carrega um arquivo. Essa rota recebe 
umaPOST solicitação por meio de um formulário HTML, que contém o arquivo carregado pelo usuário. O 
arquivo é salvo nouserData diretório e a rota redireciona os usuários para a/dashboard rota.

• /dashboardenvia usuários para adashboard.html página. No HTML desta página, ele executa 
o JavaScript códigostatic/js/core.js que lê os dados da/data rota e, em seguida, cria 
visualizações para a página.

• /dataé uma API JSON que apresenta os dados a serem visualizados no painel. Essa rota lê os dados 
fornecidos pelo usuário e usa as funções docomprehend_helper.py para enviar os dados do usuário 
ao Amazon Comprehend para análise de sentimentos e reconhecimento de entidades nomeadas (NER). 
A resposta do Amazon Comprehend é formatada e retornada como um objeto JSON.

Arquitetura de implantação

Para obter mais informações sobre considerações de design para aplicativos implantados usando o Elastic 
Beanstalk na nuvem da AWS, consulte Considerações de design na documentação do AWS Elastic 
Beanstalk.

Pilha de tecnologia

• Amazon Comprehend 
• Elastic Beanstalk 
• Flask 

Automação e escalabilidade

As implantações do Elastic Beanstalk são configuradas automaticamente com balanceadores de carga e 
grupos de escalabilidade auto. Para obter mais opções de configuração, consulte Configurar ambientes do 
Elastic Beanstalk na documentação do AWS Elastic Beanstalk.

Ferramentas
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) — A CLI da AWS é uma ferramenta unificada que 

fornece uma Interface de Linhas de Comando para interagir com todas as partes da AWS.
• Amazon Comprehend - O Amazon Comprehend usa o processamento de linguagem natural (NLP) para 

extrair insights sobre o conteúdo dos documentos sem a necessidade de pré-processamento especial.
• AWS Elastic Beanstalk — O Elastic Beanstalk ajuda você a implantar e gerenciar rapidamente as 

aplicações na nuvem AWS sem se preocupar com a infraestrutura que executa essas aplicações.
• Elastic Beanstalk CLI (CLI do EB) — A CLI do EB) é uma Interface de Linhas de Comando para o 

AWS Elastic Beanstalk que fornece comandos interativos para simplificar a criação, a atualização e o 
monitoramento de ambientes a partir de um repositório local.

• Flask — A estrutura Flask executa processamento de dados e chamadas de API usando Python e 
oferece visualização interativa da web com o Plolly.

Código

O código desse padrão está disponível nos resultados do modelo GitHub Visualize AI/ML usando o Flask e 
o repositório AWS Elastic Beanstalk.
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Epopeias
Configurar o aplicativo Flask

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. Extraia o código do aplicativo 
dos resultados do modelo GitHub 
Visualize AI/ML usando o Flask 
e o repositório AWS Elastic 
Beanstalk executando o seguinte 
comando:

git clone 
git@github.com:aws-
samples/aws-comprehend-
elasticbeanstalk-for-
flask.git

Observações: Certifique-se de 
configurar suas chaves SSH com 
GitHub.

Desenvolvedor

Instale os módulos do Python. Depois de clonar o repositório, 
um novoaws-comprehend-
elasticbeanstalk-
for-flask diretório local 
é criado. Nesse diretório, 
orequirements.txt arquivo 
contém os módulos e versões 
do Python que executam o 
aplicativo. Use os seguintes 
comandos para instalar os 
módulos:

cd aws-comprehend-
elasticbeanstalk-for-
flask

pip install -r 
requirements.txt

desenvolvedor do Python

Teste o aplicativo localmente. Inicie o servidor Flask 
executando o seguinte comando:

python application.py

Isso retorna informações sobre 
o servidor em execução. Você 
deve conseguir acessar o 
aplicativo abrindo um navegador 
e visitando http://localhost:5000

Observações: Se você 
estiver executando o 
aplicativo em um AWS Cloud9 
IDE, precisará substituir 

desenvolvedor do Python
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
oapplication.run()
comando noapplication.py
arquivo pela seguinte linha:

application.run(host=os.getenv('IP', 
'0.0.0.0'),port=int(os.getenv('PORT', 
8080)))

Você deve reverter essa 
alteração antes da implantação.

Implantar a aplicação no Elastic Beanstalk

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o aplicativo do Elastic 
Beanstalk.

Para iniciar seu projeto como 
um aplicativo Elastic Beanstalk, 
execute o seguinte comando no 
diretório raiz do seu aplicativo:

eb init -p python-3.6 
comprehend_flask --
region us-east-1

Importante:

• comprehend_flaské o nome 
do aplicativo Elastic Beanstalk 
e pode ser alterado de acordo 
com suas necessidades. 

• Você pode substituir a região 
da AWS por uma região de sua 
escolha. A região padrão na 
AWS CLI é usada se você não 
especificar uma região.

• O aplicativo foi construído com 
Python versão 3.6. Você pode 
encontrar erros se usar outras 
versões do Python.

Execute oeb init -i comando 
para obter mais opções de 
configuração de implantação.

Arquiteto, Desenvolvedor

Implante o ambiente do Elastic 
Beanstalk.

Execute o seguinte comando no 
diretório raiz do aplicativo:

eb create comprehend-
flask-env

Nota:comprehend-flask-env
é o nome do ambiente Elastic 
Beanstalk e pode ser alterado de 
acordo com suas necessidades. 

Arquiteto, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
O nome pode conter somente 
letras, números e traços.

Autorize sua implantação para 
usar o Amazon Comprehend.

Embora seu aplicativo possa 
ser implantado com sucesso, 
você também deve fornecer 
à sua implantação acesso 
ao Amazon Comprehend.
ComprehendFullAccessé 
uma política gerenciada pela 
AWS que fornece ao aplicativo 
implantado permissões para 
fazer chamadas de API para o 
Amazon Comprehend.

Anexe 
aComprehendFullAccess
política àaws-
elasticbeanstalk-ec2-
role (essa função é criada 
automaticamente para as 
instâncias do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
da sua implantação) executando 
o seguinte comando:

aws iam attach-role-
policy --policy-arn 
arn:aws:iam::aws:policy/
ComprehendFullAccess 
--role-name aws-
elasticbeanstalk-ec2-
role

Importante:aws-
elasticbeanstalk-ec2-
role é criado quando seu 
aplicativo é implantado. Você 
também deve concluir o processo 
de implantação antes de anexar 
a política do AWS Identity and 
Access Management (IAM).

Desenvolvedor, arquiteto de 
segurança

Visite seu aplicativo implantado. Depois que seu aplicativo for 
implantado com êxito, você 
poderá visitá-lo executando oeb 
open comando.

Você também pode executar oeb 
status comando para receber 
detalhes sobre sua implantação. 
O URL de implantação está 
listado emCNAME.

Arquiteto, Desenvolvedor
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(Opcional) Personalize o aplicativo de acordo com seu modelo de ML

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Autorize o Elastic Beanstalk a 
acessar o novo modelo.

Certifique-se de que o Elastic 
Beanstalk tenha as permissões 
de acesso necessárias para 
seu novo modelo de endpoint. 
Por exemplo, se você usa um 
SageMaker endpoint da Amazon, 
sua implantação precisa ter 
permissão para invocar o 
endpoint. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte
InvokeEndpointa SageMaker 
documentação da Amazon.

Desenvolvedor, arquiteto de 
segurança

Envie os dados do usuário para 
um novo modelo.

Para alterar o modelo de ML 
subjacente neste aplicativo, 
você deve alterar os seguintes 
arquivos:

• comprehend_helper.py— 
Esse é o script Python que 
se conecta ao Amazon 
Comprehend, processa a 
resposta e retorna o resultado 
final para o aplicativo. Nesse 
script, você pode rotear os 
dados para outro serviço de IA 
na nuvem da AWS ou enviar 
os dados para um endpoint 
de modelo personalizado. 
Recomendamos que você 
também formate os resultados 
nesse script para a separação 
lógica e a reutilização desse 
padrão.

• application.py— 
Se você alterar o nome 
docomprehend_helper.py
script ou das funções, 
precisará atualizar 
oapplication.py script do 
aplicativo para refletir essas 
alterações.

Cientista de dados

Atualize as visualizações do 
painel.

Normalmente, incorporar um 
novo modelo de ML significa 
que as visualizações devem ser 
atualizadas para refletir os novos 
resultados. Essas alterações são 
feitas nos seguintes arquivos:

Desenvolvedor web
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• templates/
dashboard.html— O 
aplicativo pré-construído 
contabiliza apenas duas 
visualizações básicas. Todo 
o layout da página pode ser 
ajustado nesse arquivo.

• static/js/core.js— 
Esse script captura a saída 
formatada da/data rota do 
servidor Flask e usa o Plotly 
para criar visualizações. Você 
pode adicionar ou atualizar os 
gráficos da página.

(Opcional) Implantar a aplicação atualizada

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o arquivo de requisitos 
do seu aplicativo.

Antes de enviar alterações para 
o Elastic Beanstalk, atualize 
orequirements.txt arquivo 
para refletir quaisquer novos 
módulos do Python executando 
o seguinte comando no diretório 
raiz do seu aplicativo:

pip freeze > 
requirements.txt

desenvolvedor do Python

Reimplantar o ambiente do 
Elastic Beanstalk.

Para garantir que as alterações 
do seu aplicativo sejam refletidas 
na implantação do Elastic 
Beanstalk, navegue até o 
diretório raiz do seu aplicativo e 
execute o seguinte comando:

eb deploy

Isso envia a versão mais recente 
do código do aplicativo para sua 
implantação existente do Elastic 
Beanstalk.

Administrador de sistemas, 
arquiteto

Recursos relacionados
• Chame um endpoint SageMaker modelo da Amazon usando o Amazon API Gateway e o AWS Lambda
• Implantar uma aplicação Flask no Elastic Beanstalk
• Referência de comandos do EB CLI
• Configurar o ambiente de desenvolvimento do Python
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Informações adicionais
Lista de solução de problemas

Veja a seguir seis erros comuns e suas soluções.

Erro 1

Unable to assume role "arn:aws:iam::xxxxxxxxxx:role/aws-elasticbeanstalk-ec2-role". Verify 
 that the role exists and is configured correctly.

Solução: Se esse erro ocorrer durante a execuçãoeb create, crie um aplicativo de amostra no console 
do Elastic Beanstalk para criar o perfil de instância padrão. Para obter mais informações sobre isso, 
consulte Como criar um ambiente do Elastic Beanstalk na documentação do AWS Elastic Beanstalk.

Erro 2

Your WSGIPath refers to a file that does not exist.

Solução: Esse erro ocorre nos registros de implantação porque o Elastic Beanstalk espera que o código 
Flask seja nomeadoapplication.py. Se você escolher um nome diferente, executeeb config e edite 
o WSGIPath conforme mostrado no exemplo de código a seguir:

aws:elasticbeanstalk:container:python: 
     NumProcesses: '1' 
     NumThreads: '15' 
     StaticFiles: /static/=static/ 
     WSGIPath: application.py

Certifique-se deapplication.py substituir pelo nome do arquivo.

Você também pode aproveitar o Gunicorn e um Profile. Para obter mais informações sobre essa 
abordagem, consulte Configurando o servidor WSGI com um Procfile na documentação do AWS Elastic 
Beanstalk.

Erro 3

Target WSGI script '/opt/python/current/app/application.py' does not contain WSGI 
 application 'application'.

Solução: O Elastic Beanstalk espera que a variável que representa seu aplicativo Flask seja 
nomeadaapplication. Certifique-se de que oapplication.py arquivo useapplication como nome 
da variável:

application = Flask(__name__)

Erro 4

The EB CLI cannot find your SSH key file for keyname

Solução: Use o EB CLI para especificar qual key pair usar ou para criar um key pair para as instâncias do 
EC2 da sua implantação. Para resolver o erro, executeeb init -i e uma das opções perguntará:

Do you want to set up SSH for your instances?
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Responda comY para criar um key pair ou especificar um key pair existente.

Erro 5

Eu atualizei meu código e reimplantei, mas minha implantação não está refletindo minhas alterações.

Solução: Se você estiver usando um repositório Git com sua implantação, certifique-se de adicionar e 
confirmar suas alterações antes de reimplantá-las.

Erro 6

Você está visualizando o aplicativo Flask a partir de um IDE AWS Cloud9 e encontra erros.

Solução: para obter mais informações sobre isso, consulte Pré-visualização de aplicativos em execução no 
AWS Cloud9 IDE na documentação do AWS Cloud9.

Processamento de linguagem natural usando o Amazon Comprehend

Ao optar por usar o Amazon Comprehend, você pode detectar entidades personalizadas em documentos 
de texto individuais executando análises em tempo real ou trabalhos em lote assíncronos. O Amazon 
Comprehend também permite que você treine modelos personalizados de reconhecimento de entidades e 
classificação de texto que podem ser usados em tempo real criando um endpoint.

Esse padrão usa trabalhos em lote assíncronos para detectar sentimentos e entidades de um arquivo de 
entrada que contém vários documentos. O aplicativo de amostra fornecido por esse padrão foi projetado 
para que os usuários façam upload de um arquivo .csv contendo uma única coluna com um documento 
de texto por linha. Ocomprehend_helper.py arquivo nos resultados do modelo GitHub Visualize AI/
ML usando o Flask e o repositório AWS Elastic Beanstalk lê o arquivo de entrada e envia a entrada para o 
Amazon Comprehend para processamento.

BatchDetectEntities

O Amazon Comprehend inspeciona o texto de um lote de documentos para entidades nomeadas e retorna 
a entidade detectada, a localização, o tipo de entidade e uma pontuação que indica o nível de confiança 
do Amazon Comprehend. No máximo 25 documentos podem ser enviados em uma chamada de API, 
com cada documento com tamanho menor que 5.000 bytes. Você pode filtrar os resultados para mostrar 
somente determinadas entidades com base no caso de uso. Por exemplo, você pode ignorar o tipo 
de‘quantity’ entidade e definir uma pontuação limite para a entidade detectada (por exemplo, 0,75). 
Recomendamos que você explore os resultados do seu caso de uso específico antes de escolher um valor 
limite. Para obter mais informações sobre isso, consulte BatchDetectEntitiesa documentação do Amazon 
Comprehend.

BatchDetectSentiment

O Amazon Comprehend inspeciona um lote de documentos recebidos e retorna a opinião predominante 
de cada documento (POSITIVENEUTRAL,MIXED, ouNEGATIVE). No máximo 25 documentos podem 
ser enviados em uma chamada de API, com cada documento com tamanho menor que 5.000 bytes. 
Analisar o sentimento é simples e você escolhe o sentimento com a maior pontuação a ser exibido nos 
resultados finais. Para obter mais informações sobre isso, consulte BatchDetectSentimenta documentação 
do Amazon Comprehend.

 

Manipulação da configuração do frasco

Os servidores Flask usam uma série de variáveis de configuração para controlar como o servidor é 
executado. Essas variáveis podem conter saída de depuração, tokens de sessão ou outras configurações 
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do aplicativo. Você também pode definir variáveis personalizadas que podem ser acessadas enquanto o 
aplicativo está em execução. Há várias abordagens para definir variáveis de configuração.

Nesse padrão, a configuração é definidaconfig.py e herdada emapplication.py.

• config.pycontém as variáveis de configuração que são configuradas na inicialização do aplicativo. 
Nesse aplicativo, umaDEBUG variável é definida para fazer com que o aplicativo execute o servidor 
no modo de depuração. Observações: O modo de depuração não deve ser usado ao executar uma 
aplicação em um ambiente de produção. UPLOAD_FOLDERé uma variável personalizada que é definida 
para ser referenciada posteriormente no aplicativo e informar onde os dados do usuário enviados devem 
ser armazenados.

• application.pyinicia o aplicativo Flask e herda as configurações definidas emconfig.py. Isso é 
realizado pelo seguinte código:

application = Flask(__name__)
application.config.from_pyfile('config.py')

Mais padrões
• Dê às instâncias de SageMaker notebook acesso temporário a um CodeCommit repositório em outra 

conta da AWS (p. 836)
• Migre cargas de trabalho de criação, treinamento e implantação de ML para a Amazon SageMaker 

usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS (p. 1676)
• Faça análises avançadas usando o ML do Amazon Redshift (p. 105)
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Alerta quando os recursos do Kinesis 

Data Firehose não estão criptografados

Gerenciamento e governança
Tópicos

• Identifique e alerte quando os recursos do Amazon Kinesis Data Firehose não estão criptografados 
com uma chave do AWS KMS (p. 1163)

• Automatize a adição ou atualização de entradas de registro do Windows usando o AWS Systems 
Manager (p. 1166)

• Automatize a exclusão de recursos da AWS usando aws-nuke (p. 1169)
• Pare e inicie automaticamente uma instância de banco de dados Amazon RDS usando o AWS 

Systems Manager Maintenance Windows (p. 1183)
• Copie produtos do AWS Service Catalog em diferentes contas e regiões da AWS (p. 1192)
• Crie alarmes para métricas personalizadas usando a detecção de CloudWatch anomalias da 

Amazon (p. 1198)
• Configure a detecção de CloudFormation desvios da AWS em uma organização multirregional e com 

várias contas (p. 1202)
• Melhore o desempenho operacional habilitando o Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 

OUs da AWS com o AWS CDK (p. 1206)
• Gerencie produtos do AWS Service Catalog em várias contas e regiões da AWS (p. 1220)
• Migrar uma conta de membro da AWS do AWS Organizations para a AWS Control Tower (p. 1225)
• Configure alertas para encerramentos programáticos de contas no AWS Organizations (p. 1234)
• Mais padrões (p. 1240)

Identifique e alerte quando os recursos do Amazon 
Kinesis Data Firehose não estão criptografados 
com uma chave do AWS KMS

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Gerenciamento e 
governança; Análise; Big data; 
Nativo na nuvem; Infraestrutura; 
Segurança, identidade e 
conformidade

Serviços da AWS: AWS 
CloudTrail; Amazon CloudWatch; 
AWS Identity and Access 
Management; Amazon Kinesis; 
AWS Lambda; Amazon SNS

Resumo
Para fins de conformidade, algumas organizações devem ter a criptografia ativada em recursos de entrega 
de dados, como o Amazon Kinesis Data Firehose. Esse padrão mostra uma forma de monitorar, detectar e 
notificar quando os recursos estão fora de conformidade.

Para manter o requisito de criptografia, esse padrão pode ser usado na Amazon Web Services (AWS) 
para fornecer monitoramento e detecção automatizados dos recursos de entrega do Kinesis Data Firehose 
que não são criptografados com a chave do AWS Key Management Service (AWS KMS). A solução envia 
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notificações de alerta e pode ser estendida para realizar a correção automática. Essa solução pode ser 
aplicada a uma conta individual ou a um ambiente de várias contas, como um ambiente usando o AWS 
Landing Zone ou a AWS Control Tower.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Fluxo de entrega do Firehose
• Permissões e familiaridade suficientes com a AWS CloudFormation, que é usada nessa automação de 

infraestrutura

Limitações

A solução não é em tempo real porque usa CloudTrail eventos da AWS para detecção e há um atraso 
entre o momento em que um recurso não criptografado é criado e a notificação é enviada.

Arquitetura
Pilha de tecnologias alvo

A solução usa tecnologia sem servidor e os seguintes serviços:

• AWS CloudTrail
• Amazon CloudWatch
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Amazon Kinesis Data Firehose
• AWS Lambda
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Arquitetura alvo

1. O usuário cria ou modifica o Kinesis Data Firehose.
2. Um CloudTrail evento é detectado e combinado.
3. O Lambda é invocado.
4. Recursos não compatíveis são identificados.
5. A notificação por e-mail é enviada.

Automação e escala

Usando a AWS CloudFormation StackSets, você pode aplicar essa solução a várias regiões ou contas da 
AWS com um único comando.

Ferramentas
• AWS CloudTrail — CloudTrail A AWS é um serviço da AWS que ajuda você a habilitar a governança, a 

conformidade e as auditorias operacionais e de risco da sua conta da AWS. As ações realizadas por um 
usuário, uma função ou um serviço da AWS são registradas como eventos no CloudTrail. Os eventos 
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incluem ações realizadas no Console de Gerenciamento da AWS, na interface de linha de comando da 
AWS e nas operações de API e SDKs da AWS.

• Amazon CloudWatch Events — O Amazon CloudWatch Events oferece um near-real-time streaming de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• AWS CLI — A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto 
que permite que você interaja com serviços da AWS usando comandos no shell da linha de comando. 

• IAM — O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da Web que ajuda você a controlar 
com segurança o acesso aos recursos da AWS. Você usa o IAM para controlar quem é autenticado (fez 
login) e autorizado (tem permissões) a usar os recursos. 

• Amazon Kinesis Data Firehose — O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço totalmente gerenciado 
para fornecer dados de streaming em tempo real. Com o Kinesis Data Firehose, você não precisa 
escrever aplicativos nem gerenciar recursos. Você configura seus produtores de dados para enviar 
dados para o Kinesis Data Firehose e ele entrega automaticamente os dados para o destino que você 
especificou.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço computacional que oferece suporte à execução 
de código sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 
Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não 
estiver em execução. 

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes (também conhecido como Produtores e 
Consumidores).

Épicos
Aplicar a criptografia para fins de conformidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a AWS CloudFormation 
StackSets.

Na AWS CLI, use o modelo 
firehose-encryption-
checker .yaml (anexado) para 
criar o conjunto de pilhas 
executando o seguinte comando. 
 Forneça um tópico do Amazon 
SNS válido do Amazon SNS 
para o parâmetro. A implantação 
deve criar com êxito as regras de 
CloudWatch eventos, a função 
Lambda e uma função do IAM 
com as permissões necessárias, 
conforme descrito no modelo.

aws cloudformation 
create-stack-set    --
stack-set-name my-
stack-set   --template-
body file://firehose-
encryption-checker.yaml 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de sistemas

Crie instâncias da pilha. As pilhas precisam ser criadas 
nas regiões da AWS de sua 
escolha, bem como em uma 
ou mais contas.  Para criar 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
instâncias de pilha, execute o 
comando a seguir, substituindo 
o nome da pilha, os números da 
conta e as regiões pelos seus.

aws cloudformation 
create-stack-instances  
    --stack-set-name 
my-stack-set    --
accounts 123456789012 
223456789012   --regions 
us-east-1 us-east-2 us-
west-1 us-west-2     --
operation-preferences 
FailureToleranceCount=1 

Recursos relacionados
• Trabalhando com a AWS CloudFormation StackSets
• O que é Amazon CloudWatch Events?

Informações adicionais
O AWS Config não oferece suporte ao tipo de recurso de stream de entrega Firehose, portanto, uma regra 
do AWS Config não pode ser usada na solução.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Automatize a adição ou atualização de entradas 
de registro do Windows usando o AWS Systems 
Manager

Criado por Appasaheb Bagali (AWS)

Criado por: AWS Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: nativo da nuvem 
DevOps; infraestrutura; 
modernização; segurança, 
identidade, conformidade; 
gerenciamento e governança

Carga de trabalho: Microsoft Serviços da AWS: AWS Systems 
Manager
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Resumo
O AWS Systems Manager é uma ferramenta de gerenciamento remoto para instâncias do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O Systems Manager fornece visibilidade e controle sobre sua 
infraestrutura na Amazon Web Services. Essa ferramenta versátil pode ser usada para corrigir alterações 
no registro do Windows que são identificadas como vulnerabilidades pelo relatório de verificação de 
vulnerabilidades de segurança. 

Esse padrão abrange as etapas para manter seguras as instâncias do EC2 que executam o sistema 
operacional Windows, automatizando as alterações de registro recomendadas para a segurança do seu 
ambiente. O padrão usa o comando Executar para executar um documento de comando. O código está 
anexado e uma parte dele está incluída na seção Código.

Pré-requisitos e limitações
• Uma conta ativa da AWS
• Permissões para acessar a instância do EC2 e o Systems Manager

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Uma nuvem privada virtual (VPC), com duas sub-redes e um gateway de conversão de endereços de 
rede (NAT)

• Um documento de comando do Systems Manager para adicionar ou atualizar o nome e o valor do 
registro

• Comando de execução do Systems Manager para executar o documento de comando nas instâncias 
EC2 especificadas

Arquitetura alvo

Ferramentas
Ferramentas

• Políticas e funções do IAM — O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da Web que 
ajuda você a controlar com segurança o acesso aos recursos da AWS. Você usa o IAM para controlar 
quem é autenticado (fez login) e autorizado (tem permissões) a usar os recursos.

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Ele foi projetado para 
facilitar a computação de escala na web para os desenvolvedores. Nesse padrão, um bucket S3 é usado 
para armazenar os registros do Systems Manager.

• AWS Systems Manager. O Systems Manager ajuda você a manter a segurança e a conformidade 
verificando suas instâncias gerenciadas e gerando relatórios (ou tomando medidas corretivas) sobre 
quaisquer violações de políticas detectadas.

• Documento de comando do AWS Systems Manager — Os documentos de comando do AWS Systems 
Manager são usados pelo Run Command. A maioria dos documentos Command é suportada em todos 
os Windows Server Os sistemas operacionais aos quais o oferece Systems Manager.

• Comando de execução do AWS Systems Manager — O comando de execução do AWS Systems 
Manager oferece uma maneira de gerenciar a configuração de suas instâncias gerenciadas de forma 
remota e segura. Usando o Run Command, você pode automatizar tarefas administrativas comuns e 
realizar alterações únicas de configuração em grande escala.
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Código

Você pode usar o código de exemplo a seguir para adicionar ou atualizar um nome de registro do Microsoft 
Windows paraVersion, caminho de registro paraHKCU:\Software\ScriptingGuys\Scripts e valor 
para2.

#Windows registry path which needs to add/update
$registryPath ='HKCU:\\Software\\ScriptingGuys\\Scripts'
#Windows registry Name  which needs to add/update
$Name = 'Version'
#Windows registry value  which needs to add/update
$value = 2
# Test-Path cmdlet to see if the registry key exists.  
IF(!(Test-Path $registryPath)) 
        { 
           New-Item -Path $registryPath -Force | Out-Null 
           New-ItemProperty -Path $registryPath -Name $name -Value     $value ` -
PropertyType DWORD -                 Force | Out-        Null  
        } ELSE { 
                      New-ItemProperty -Path $registryPath -Name $name -Value $value ` -
PropertyType            DWORD        -Force | Out-Null 
            }
echo 'Registry Path:'$registryPath 
 echo 'Registry Name:'$registryPath 
 echo 'Registry Value:'(Get-ItemProperty -Path $registryPath -Name $Name).version

O exemplo de código completo do documento de comando JavaScript do Systems Manager Command 
Notation (JSON) está anexado. 

Epopéias
Configure uma VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. No AWS Management Console, 
crie uma VPC com sub-redes 
públicas e privadas e um 
gateway NAT. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação da AWS.

Administrador de nuvem

Crie grupos de segurança. Certifique-se de que cada grupo 
de segurança permita o acesso 
ao Remote Desktop Protocol 
(RDP) a partir do endereço IP de 
origem.

Administrador de nuvem

Criar uma política do IAM e uma função do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política do IAM. Crie uma política do IAM que 
conceda acesso ao Amazon S3, 
ao Amazon EC2 e ao Systems 
Manager.

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um perfil do IAM. Crie uma função do IAM e 
anexe a política do IAM que 
fornece acesso ao Amazon S3, 
ao Amazon EC2 e ao Systems 
Manager.

Administrador de nuvem

Executar a automação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o documento do Run 
Command do Systems Manager.

Crie um documento de comando 
do Systems Manager que 
implantará as alterações no 
registro do Microsoft Windows 
para adicionar ou atualizar.

Administrador de nuvem

Execute o Run Command do 
Systems Manager.

Execute o comando Executar do 
Systems Manager, selecionando 
o documento Command e as 
instâncias de destino do Systems 
Manager. Isso envia a alteração 
do registro do Microsoft Windows 
no documento de comando 
selecionado para as instâncias 
de destino.

Administrador de nuvem

Recursos relacionados
• AWS Systems Manager
• Documentos do AWS Systems Manager
• Run Command do AWS Systems Manager

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Automatize a exclusão de recursos da AWS usando 
aws-nuke

Criado por Sreenivas Ganesan (AWS)

Repositório de código:

• aws-nuke-account-cleanser-
exemplo

Ambiente: Produção Tecnologias: gerenciamento 
e governança; nativo da 
nuvem; gerenciamento de 
custos DevOps; sem servidor; 
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desenvolvimento e teste de 
software

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS 
CodeBuild; Amazon SNS; 
AWS Step Functions; Amazon 
EventBridge

Resumo

Aviso: o aws-nuke é uma ferramenta de código aberto que exclui quase todos os recursos na conta 
alvo da Amazon Web Services (AWS) e nas regiões da AWS. Certifique-se de compreender totalmente 
o impacto que a ferramenta terá no ambiente de destino antes de usá-la para excluir recursos. Essa 
solução não é destinada ao uso em um ambiente de produção. Recomendamos implementar essa 
solução somente em ambientes de sandbox ou de desenvolvimento. Execute uma operação a seco 
para confirmar que a solução não exclui nenhum recurso que ainda seja necessário. Para obter mais 
informações, consulte a seção Cuidado do aws-nuke README (GitHub).

É muito comum acumular recursos não utilizados em contas de sandbox ou de desenvolvimento da AWS. 
Os desenvolvedores criam e experimentam vários serviços e recursos como parte do ciclo normal de 
desenvolvimento e, em seguida, não excluem esses recursos quando não são mais necessários. Recursos 
não utilizados podem gerar custos desnecessários e, às vezes, altos para a organização. A exclusão 
desses recursos pode reduzir os custos de operação desses ambientes.

Esse padrão fornece uma solução automatizada para excluir periodicamente recursos obsoletos de contas 
de desenvolvimento ou sandbox usando aws-nuke, AWS Step Functions EventBridge, Amazon e AWS 
CodeBuild. Nas regiões de destino, ele restaura a conta essencialmente para o estado de “Dia 1”, onde ela 
contém apenas os recursos e recursos padrão que a AWS gerencia. Primeiro, você executa essa solução 
no modo de execução a seco (padrão) e confirma que deseja excluir todos os recursos identificados. Em 
seguida, você desativa o modo de operação a seco e executa essa solução para excluir esses recursos.

Você usa uma EventBridge regra para configurar essa solução automatizada para ser executada de forma 
programada. A EventBridge regra inicia um fluxo de trabalho do Steps Functions. Para escalabilidade entre 
regiões, o fluxo de trabalho invoca um CodeBuild projeto separado em cada região. Os CodeBuild projetos 
são executados em parallel e usam o aws-nuke para excluir os recursos dessa região. Essa solução foi 
projetada para reduzir custos, fornecer escalabilidade, reduzir o tempo necessário para gerenciar recursos 
e melhorar a eficiência do monitoramento. Para ajudá-lo a implantar essa solução, você cria e configura 
todos os recursos necessários como uma pilha usando um CloudFormation modelo da AWS incluído no 
repositório de código desse padrão.

Essa solução fornece os seguintes recursos:

• Em EventBridge, você pode personalizar sua própria programação para executar essa solução 
automatizada. Normalmente, é melhor executar essa solução fora do horário de pico, quando a maioria 
das atividades do dia estiver concluída.

• A orquestração por meio de um fluxo de trabalho do Step Functions fornece escalabilidade em todas as 
regiões da conta e reduz o tempo total de exclusão dos recursos.

• O fluxo de trabalho do Step Functions espera pelo sucesso em cada região. Se um CodeBuild projeto 
tiver um erro ou não for concluído dentro do período configurado, o fluxo de trabalho repetirá esse 
projeto. Isso ajuda a garantir que os recursos sejam excluídos dentro do cronograma e sem intervenção 
manual.

• A configuração de um CodeBuild projeto separado em cada região permite que o aws-nuke seja 
executado em parallel ou de forma síncrona em cada região.
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• Os atributos no arquivo de configuração aws-nuke, como oregions atributo, são atualizados 
dinamicamente usando uma classe de filtragem Python personalizada dentro do CodeBuild projeto. 
Isso fornece flexibilidade para lidar com os filtros de recursos e as restrições de região com base nos 
parâmetros de substituição que você fornece.

• A abordagem de acesso e autorização nesse padrão é atualizada automaticamente e fornece até 
8 horas para que o binário aws-nuke assuma a função de dentro do CodeBuild projeto e termine a 
execução. Após 8 horas, a sessão atinge o tempo limite. Isso é mais do que o limite de sessão padrão 
de 1 hora para o encadeamento de funções do AWS Identity and Access Management (IAM). Se houver 
muitos recursos para excluir na região, esse tempo adicional pode ajudar a evitar um tempo limite antes 
que o processo seja concluído.

• Quando o fluxo de trabalho for concluído, ele envia um relatório detalhado para um tópico do Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) com um endereço de e-mail ativo. Você recebe um relatório 
separado para cada região da AWS. O relatório inclui uma lista de recursos excluídos e o estado 
de conclusão do CodeBuild projeto. Esse relatório elimina a necessidade de percorrer e analisar os 
registros complexos gerados pelo aws-nuke. Além disso, ao final do fluxo de trabalho da máquina 
estadual do Step Functions, você recebe um relatório de e-mail resumido com o status de conclusão de 
cada região.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma sandbox ativa ou uma conta de desenvolvimento da AWS na qual você deseja excluir todos os 
recursos.

Importante: não implante essa solução em uma conta de produção. Recomendamos ativar a opção de 
operação a seco para verificar os resultados antes de usar essa solução para excluir recursos.

• Permissões para fazer o seguinte na conta da AWS:
• Crie a CloudFormation pilha e os recursos definidos no CloudFormation modelo.
• Crie e atualize funções do IAM.

• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada. Para obter instruções, consulte
Como instalar a versão mais recente da AWS CLI da AWS na documentação da AWS.

• Experiência com Python.
• Para a conta de destino, um alias de conta da AWS configura o console do IAM. Para obter mais 

informações, consulte Cuidado no GitHub repositório aws-nuke. Para obter instruções, consulte Criar 
alias de conta na documentação do IAM.

• Um endereço de e-mail ativo no qual você deseja receber os relatórios quando a solução for executada. 
Você inscreve esse endereço de e-mail em um tópico do Amazon SNS que você implanta por meio do 
CloudFormation modelo fornecido com esse padrão.

Limitações

• Esse padrão não abrange cenários em que há erros de violação de dependência. O aws-nuke tenta 
excluir novamente todos os recursos até que eles sejam excluídos ou somente os recursos com erros 
permaneçam. Para obter mais informações, consulte Uso no GitHub repositório aws-nuke.

• Essa solução foi projetada para ambientes de sandbox e desenvolvimento. Não use essa solução em 
ambientes de produção.

• Essa solução é implantada em uma única conta e exclui recursos somente nessa conta. Para obter 
informações sobre como estender essa solução para excluir recursos em várias contas, consulte
Automação e escala na seção Arquitetura (p. 1172) desse padrão.
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• Essa solução não fornece um pipeline de implantação automatizado vinculado a um repositório de 
código. Você pode personalizar essa solução para hospedar o código-fonte na AWS CodeCommit e criar 
um pipeline de implantação na AWS CodePipeline.

Versões do produto

• aws-nuke versão 2.21.2 ou posterior. Ao atualizar a versão aws-nuke, certifique-se de revisar as notas 
de lançamento para confirmar que a nova versão do aws-nuke não exclui nenhum novo tipo de recurso 
que você não queira remover da sua conta.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• EventBridge regra
• Fluxo de dados
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• CodeBuild projeto
• Bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Funções do IAM nas contas-alvo

Arquitetura alvo

O diagrama mostra o seguinte processo:

1. A EventBridge regra invoca o fluxo de trabalho do Step Functions no cronograma configurado.
2. A máquina de estado Step Functions ingere os parâmetros e, a partir do estado do mapa, Step 

Functions invoca o CodeBuild projeto.
3. O CodeBuild projeto usa os parâmetros passados para extrair o arquivo nuke_generic_config.yaml do 

bucket do S3. CodeBuild em seguida, usa o script nuke_config_update.py para substituir os atributos do 
espaço reservado no arquivo de configuração pelos valores da região de destino.

4. O CodeBuild projeto assume o papelnuke-auto-account-cleanser do IAM e inicia o aws-nuke em 
cada região alvo.

5. Se o aws-nuke estiver no modo de execução a seco (o padrão), ele escaneia e identifica os recursos a 
serem excluídos na região de destino.

Se o aws-nuke não estiver no modo de execução a seco, ele escaneia e exclui os recursos na região de 
destino.

6. A máquina de estado Step Functions executa um loop e examina a CodeBuild tarefa até que ela receba 
um status de sucesso ou falha. Se o trabalho falhar, o Step Functions tentará novamente um número 
configurado de vezes.

7. Depois que o CodeBuild projeto for concluído em todas as regiões, o fluxo de trabalho do Step 
Functions usa o Amazon SNS para enviar por e-mail um relatório resumido detalhado que inclui 
informações sobre o status da construção em cada região. Você também recebe um e-mail separado 
para cada região, que lista os recursos identificados ou excluídos nessa região.

Automação e escala

Atualmente, esse padrão executa o binário aws-nuke de forma automatizada e escalável em várias regiões 
da AWS em uma única conta. Ao usar o estado do mapa em Step Functions, o aws-nuke é executado 
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em parallel em cada região. Essa solução simultânea fornece tempo suficiente para lidar com um número 
potencialmente grande de recursos, lidar com falhas e repetir fluxos de trabalho de forma independente.

Para modificar essa solução para excluir recursos em várias contas, você usaria uma hub-and-spoke 
topologia. Você definiria e usaria um CloudFormation modelo para configurar funções do IAM entre 
contas em suas contas faladas de destino. Você também modificaria o CloudFormation modelo nuke-cfn-
stack.yaml para atualizar a definição do Step Functions para aceitar uma lista de contas a serem iteradas 
no estado do mapa. Você implanta o fluxo de trabalho do Step Functions na conta central do hub. O aws-
nuke seria executado a partir do CodeBuild projeto na conta do hub e assumiria as funções do IAM entre 
contas nas contas faladas de destino para excluir recursos.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• CodeBuildA AWS é um serviço de criação totalmente gerenciado que ajuda você a compilar código-
fonte, executar testes de unidade e produzir artefatos que estão prontos para implantação.

• EventBridgeA Amazon é um serviço de barramento de eventos sem servidor que ajuda você a conectar 
suas aplicações a dados de diversas origens.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar dados, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações de negócios.

Outras ferramentas

• O aws-nuke é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a excluir recursos em contas e regiões 
específicas da AWS. Ele exclui todos os recursos que não são padrões nem gerenciados pela AWS.

• Python é uma linguagem de programação de computador de uso geral.

Repositório de código

O código para esse padrão está disponível na estrutura do limpador de contas GitHub da AWS usando o 
repositório aws-nuke. A tabela inclui os seguintes campos:

• nuke_generic_config.yaml — Esse CloudFormation modelo é o arquivo de configuração exigido pelo 
binário aws-nuke para escanear e excluir os recursos nas regiões de destino. Esse arquivo contém 
alguns espaços reservados que são atualizados dinamicamente em tempo de execução usando uma 
classe de filtragem Python personalizada dentro do CodeBuild projeto.

• nuke-cfn-stack.yaml — Esse CloudFormation modelo define todos os recursos de amostra necessários 
para operar essa solução. Quando você implanta isso como uma CloudFormation pilha, ele cria os 
seguintes recursos na conta de destino:
• Uma EventBridge regra
• Uma máquina de estado do Step Functions
• Um CodeBuild projeto de amostra, na região alvo
• Um bucket S3 com um nome e uma política de bucket gerados aleatoriamente, na região de destino
• Um tópico do Amazon SNS com um endereço de e-mail ativo inscrito para receber notificações por e-

mail
• Funções ções políticas do IAM para dar suporte à solução
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• nuke_config_update.py — Também chamado de Python Config Parser, esse script Python analisa e 
atualiza dinamicamente o arquivo nuke_generic_config.yaml para cada região em tempo de execução 
com base nos parâmetros de entrada que você define no fluxo de trabalho do Step Functions. O script 
inclui uma lógica de filtragem personalizada baseada em tags universais, que adiciona uma camada 
adicional de proteção para filtrar e lidar com qualquer lista de exclusão global e do IAM. Esse script 
também verifica os nomes das pilhas com base em tags críticas e outros metadados para evitar que 
esses recursos sejam excluídos. Você pode personalizar esse arquivo de acordo com seus requisitos 
para cada região.

Epopéias
Configuração da solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Clone a estrutura do limpador de 
contas da GitHub AWS usando 
aws-nuke repo executando o 
seguinte comando.

git clone https://
github.com/aws-samples/
aws-nuke-account-cleanser-
example.git

DevOps engenheiro

Crie a pilha na conta de destino. 1. Identificar ficar ficar ficar 
ficar ficar ficar ficar ficar ficar 
ficar ficar ficar a região da 
qual você deseja implantar a 
solução.

2. Em um editor de texto, abra 
o CloudFormation modelo
nuke-cfn-stack.yaml. Na
EventBridgeNukeScheduleseção, 
personalize o cronograma 
para executar o fluxo de 
trabalho do AWS Step 
Functions. Para obter mais 
informações, consulte
Expressões cron na 
EventBridge documentação. 
Salve e feche o modelo.

3. Crie uma CloudFormation 
pilha usando o 
CloudFormation modelo
nuke-cfn-stack.yaml. Insira o 
comando a seguir.

aws cloudformation create-
stack \ 
  --stack-name 
 NukeCleanser \ 
  --template-body file://
nuke-cfn-stack.yaml \ 
  --region <Region> \ 

AWS DevOps, administrador de 
nuvem, administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  --capabilities 
 CAPABILITY_NAMED_IAM \

Modificar o arquivo de 
configuração.

No repositório clonado, na pasta
aws-nuke-account-cleanser-
example, edite o arquivo
nuke_generic_config.yaml
para personalizá-lo para seu 
caso de uso. Para obter mais 
informações sobre como você 
pode personalizar o arquivo de 
configuração aws-nuke, consulte
Uso no GitHub repositório aws-
nuke.

Importante:
NãoTARGET_REGION altere 
os valores doACCOUNT
espaço reservado e. Eles são 
atualizados dinamicamente em 
tempo de execução.

DevOps engenheiro, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preparar o bucket do S3. 1. Faça o upload dos arquivos
nuke_generic_config.yaml
e nuke_config_update.py
modificados para o bucket do 
S3 que foi criado quando você 
implantou a CloudFormation 
pilha. Insira os comandos a 
seguir e substitua o<Region>
espaço reservado pela sua 
região de destino.

aws s3 cp \ 
    config/
nuke_generic_config.yaml 
 --region <Region> \ 
    s3://nuke-account-
cleanser-config-
{AWS::AccountId}-
{AWS::Region}-{random-id-
generated}
aws s3 cp \ 
    config/
nuke_config_update.py --
region <Region> \ 
    s3://nuke-account-
cleanser-config-
{AWS::AccountId}-
{AWS::Region}-{random-id-
generated}

2. Como CodeBuild faz o 
download do binário aws-
nuke GitHub, verifique se 
você tem conectividade de 
rede suficiente com a nuvem 
privada virtual (VPC) em que 
está executando essa solução. 
Se você estiver executando 
em um ambiente restrito 
ou tiver largura de banda 
insuficiente, faça o upload 
do binário aws-nuke para o 
bucket do S3 ou obtenha-o de 
um repositório interno.

Administrador de nuvem, 
DevOps engenheiro

Testar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie manualmente o fluxo de 
trabalho do Step Functions.

Essa solução está configurada 
para ser executada 
automaticamente na 
programação que você 
configurou na EventBridge regra 
no arquivo nuke-cfn-stack.yaml. 

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para executar a solução 
manualmente, digite o comando 
a seguir e substitua<Region>
os espaços reservados pelas 
regiões de destino nas quais 
você deseja executar a solução.

{ 
  "InputPayLoad": { 
    "nuke_dry_run": "true", 
    "nuke_version": 
 "2.21.2",     
    "region_list": [ 
      "<Region A>", 
      "<Region B>", 
      “global” 
    ] 
  }
}

Depois de inserir esse comando, 
o fluxo de trabalho do Step 
Functions inicia um CodeBuild 
projeto separado em cada região.

(Opcional) Monitore o progresso. Você pode monitorar o progresso 
consultando eventos de registro 
no Amazon CloudWatch Logs 
da Amazon. Para exemplos de 
consultas, consulte a seção
Informações adicionais (p. 1180)
desse padrão.

AWS DevOps, administrador 
de sistemas da AWS, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique ficar ficar os resultados. 1. Permita que o aws-nuke 
termine de escanear as 
regiões alvo. Quando o 
CodeBuild projeto é concluído 
em uma região, o fluxo de 
trabalho envia por e-mail 
um relatório detalhado dos 
resultados dessa região por 
meio do tópico do SNS que 
você configurou. Você recebe 
um relatório separado para 
cada região. Quando todas as 
regiões estiverem concluídas 
e o fluxo de trabalho do Step 
Functions for bem-sucedido, 
o fluxo de trabalho enviará 
outro e-mail resumindo o 
status de conclusão de cada 
CodeBuild trabalho. Para obter 
uma amostra desse relatório, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 1180).

2. Analisar os resultados no 
relatório.

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro

Excluir os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua todos os recursos que 
você não deseja excluir.

1. Analise os resultados de 
saída do teste, em que você 
executou a solução no modo 
de operação a seco.

2. Se você identificar algum 
recurso que deseja manter, 
modifique o arquivo
nuke_generic_config.yaml
para excluir esses recursos.

Nota: Esse arquivo já está 
configurado para excluir os 
recursos que são implantados 
por essa solução.

3. Carregue o arquivo de 
configuração modificado para 
seu bucket do S3 inserindo o 
comando a seguir.

aws s3 cp \ 
    config/
nuke_generic_config.yaml 
 --region <Region> \ 

Administrador de sistemas da 
AWS, DevOps engenheiro, 
administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    s3://nuke-account-
cleanser-config-
{AWS::AccountId}-
{AWS::Region}-{random-id-
generated}

Mude o modo de execução. Depois de confirmar que você 
está pronto para excluir os 
recursos identificados e excluir 
todos os recursos que deseja 
reter, você pode executar a 
solução no modo de produção. 
O modo de produção exclui 
todos os recursos que não 
são padrões, gerenciados 
pela AWS ou excluídos no 
arquivo aws-nuke-config.yaml. 
Para mudar para o modo de 
produção e/ou desativar a 
operação a seco, você deve 
alterar oAWSNukeDryRunFlag
parâmetro parafalse. Modifique 
a pilha de acordo com as 
instruções em Modificar 
um modelo de pilha na 
CloudFormation documentação. 
Isso altera a carga útil de entrada 
que é passada da EventBridge 
regra para o destino da máquina 
do estado Step Functions.

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, DevOps engenheiro

Inicie manualmente o fluxo de 
trabalho do Step Functions.

Digite o comando a seguir para 
executar a solução manualmente 
e substitua<Region> os 
espaços reservados pelas 
regiões de destino nas quais 
você deseja executar a solução.

{ 
  "InputPayLoad": { 
    "nuke_dry_run": "false", 
    "nuke_version": 
 "2.21.2",     
    "region_list": [ 
      "<Region A>", 
      "<Region B>" 
    ] 
  }
}

AWS DevOps, DevOps 
engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Monitore o progresso. Você pode monitorar o progresso 
consultando eventos de registro 
no Amazon CloudWatch Logs 
da Amazon. Para exemplos de 
consultas, consulte a seção
Informações adicionais (p. 1180)
desse padrão.

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, DevOps engenheiro

Verifique ficar ficar os resultados. Aguarde a conclusão do 
fluxo de trabalho. Ao receber 
os relatórios, verifique os 
resultados e confirme se os 
recursos foram excluídos com 
êxito. A solução agora será 
executada automaticamente 
na programação que você 
configurou na EventBridge regra.

DevOps engenheiro, AWS 
DevOps

Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Trabalhando com CloudFormation modelos
• Trabalhando com CloudFormation pilhas
• Criação de uma EventBridge regra da Amazon que é executada de acordo com um cronograma
• Como funciona o Step Functions
• Mapeie modos de processamento de estado em Step Functions

GitHub repositórios

• aws-nuke
• aws-nuke-account-cleanser

Informações adicionais
Monitorando consultas

Você pode monitorar o progresso do aws-nuke consultando os eventos de registro no Amazon CloudWatch 
Logs.

Veja a seguir um exemplo de consulta para a AWS CLI I I I I I I I I I Para obter mais informações, consulte
filter-log-eventsReferência de comandos da AWS.

aws logs filter-log-events \ 
  --log-group-name AccountNuker-nuke-auto-account-cleanser \ 
  --start-time <value> \ 
  --end-time <value> \ 
  --log-stream-names <value> \ 
  --filter-pattern removed \ 
  --no-interleaved \ 
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  --output text \ 
  --limit 5

Veja a seguir um exemplo de comando de consulta para o CloudWatch Logs Insights. Para obter mais 
informações, consulte Analisar dados de registro com o CloudWatch Logs Insights na CloudWatch 
documentação.

fields @timestamp, @message
| filter userIdentity.sessionContext.sessionIssuer.userName = "nuke-auto-account-cleanser" 
 and ispresent(errorCode)  
| sort @timestamp desc
| limit 500

fields @timestamp, @message
| filter ispresent(errorCode) and userIdentity.sessionContext.sessionIssuer.userName = 
 "nuke-auto-account-cleanser"
and errorCode != "AccessDenied" and eventName like "Delete"
| sort @timestamp desc
| limit 500

fields @timestamp, @message
| filter ispresent(errorCode) and userIdentity.sessionContext.sessionIssuer.userName = 
 "nuke-auto-account-cleanser"
and errorCode == "AccessDenied" and eventName like "Delete"
| sort @timestamp desc
| limit 500

Relatórios por e-mail

O mapa de estado do Step Functions repete a CodeBuild tarefa uma vez para cada região. Se algum erro 
ou nova tentativa ocorrer, você receberá e-mails separados para cada trabalho. O conteúdo e as saídas 
do e-mail são configurados na seção BuildSpec do CodeBuild projeto. Ele usa comandos da AWS CLI 
e scripts básicos do Linux para extrair informações relevantes do arquivo de log que o binário aws-nuke 
gera. Você pode personalizar o modelo de relatório por e-mail conforme necessário.

Saída de exemplo

A seguir está um exemplo da notificação e do relatório enviados quando o fluxo de trabalho do Step 
Functions é concluído com êxito no modo de produção.

Account Cleansing Process Completed; 

  ------------------------------------------------------------------ 
  Summary of the process: 
  ------------------------------------------------------------------ 
  DryRunMode                   : false 
  Account ID                   : 000000000000 
  Target Region                : us-west-1 
  Build State                  : JOB SUCCEEDED 
  Build ID                     : AccountNuker-NukeCleanser:a0761233-578e-4f23-8a2d-
c123215a1bef 
  CodeBuild Project Name       : AccountNuker-NukeCleanser 
  Process Start Time           : Tue Mar 28 18:20:13 UTC 2023 
  Process End Time             : Tue Mar 28 18:20:48 UTC 2023 
  Log Stream Path              : AccountNuker-NukeCleanser/a0761233-578e-4f23-8a2d-
c123215a1bef 
  ------------------------------------------------------------------ 
  ################### Nuke Cleanser Logs ####################
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Number of Resources that is filtered by config:
2
------------------------------------------
FAILED RESOURCES
-------------------------------
SUCCESSFULLY NUKED RESOURCES
-------------------------------
us-west-1 - S3Bucket - s3://samples3bucket-nuke - [CreationDate: "2023-03-27 21:24:59 +0000 
 UTC", Name: "samples3bucket-nuke"] - removed

us-west-1 - S3Bucket - s3://test-nuke-s3-bucket - [CreationDate: "2023-03-28 14:27:06 +0000 
 UTC", Name: "test-nuke-s3-bucket"] - removed

us-west-1 - SQSQueue - https://sqs.us-west-1.amazonaws.com/000000000000/sample-test-nuke-
queue - removed

us-west-1 - S3Bucket - s3://samples3bucket-nuke - [CreationDate: "2023-03-27 21:24:59 +0000 
 UTC", Name: "samples3bucket-nuke"] - removed

us-west-1 - S3Bucket - s3://test-nuke-s3-bucket - [CreationDate: "2023-03-28 14:27:06 +0000 
 UTC", Name: "test-nuke-s3-bucket"] - removed

us-west-1 - SQSQueue - https://sqs.us-west-1.amazonaws.com/000000000000/sample-test-nuke-
queue - removed

A seguir está um exemplo da notificação e do relatório enviados quando o fluxo de trabalho do Step 
Functions é concluído com êxito no modo de execução a seco.

Account Cleansing Process Completed; 

  ------------------------------------------------------------------ 
  Summary of the process: 
  ------------------------------------------------------------------ 
  DryRunMode                   : true 
  Account ID                   : 000000000000 
  Target Region                : us-west-1 
  Build State                  : JOB SUCCEEDED 
  Build ID                     : AccountNuker-
NukeCleanser:69e0d2de-5f48-46cf-98f3-2df22d11991e 
  CodeBuild Project Name       : AccountNuker-NukeCleanser 
  Process Start Time           : Mon Mar 27 19:42:49 UTC 2023 
  Process End Time             : Mon Mar 27 19:43:30 UTC 2023 
  Log Stream Path              : AccountNuker-
NukeCleanser/69e0d2de-5f48-46cf-98f3-2df22d11991e 
  ------------------------------------------------------------------ 
  ################### Nuke Cleanser Logs ####################

Number of Resources that is filtered by config:
1
------------------------------------------
RESOURCES THAT WOULD BE REMOVED:
-----------------------------------------
3
us-west-1 - SQSQueue - https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/000000000000/test-nuke-queue - 
 would remove
us-west-1 - SNSTopic - TopicARN: arn:aws:sns:us-east-1: 000000000000:test-nuke-topic - 
 [TopicARN: "arn:aws:sns:us-east-1: 000000000000:test-topic"] - would remove
us-west-1 - S3Bucket - s3://test-nuke-bucket-us-west-1 - [CreationDate: "2023-01-25 
 11:13:14 +0000 UTC", Name: "test-nuke-bucket-us-west-1"] - would remove
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Pare e inicie automaticamente uma instância 

de banco de dados do Amazon RDS

Pare e inicie automaticamente uma instância de 
banco de dados Amazon RDS usando o AWS 
Systems Manager Maintenance Windows

Criado por Ashita Dsilva (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Gerenciamento e 
governança; Gerenciamento de 
custos; Bancos de dados; nativo 
da nuvem

Serviços da AWS: AWS Systems 
Manager; Amazon RDS

Resumo
Esse padrão demonstra como interromper e iniciar automaticamente uma instância de banco de dados 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) em um cronograma específico (por exemplo, 
encerrar uma instância de banco de dados fora do horário comercial para reduzir custos) usando o AWS 
Systems Manager Maintenance Windows.

O AWS Systems Manager Automation fornece osAWS-StopRdsInstanceAWS-StartRdsInstance
livros de execução para interromper e iniciar instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Isso significa 
que você não precisa criar uma lógica personalizada com as funções do AWS Lambda ou criar uma regra 
do Amazon CloudWatch Events.

O AWS Systems Manager fornece dois recursos para agendar tarefas: Gerenciador de estado e
manutenção do Windows. O State Manager define e mantém a configuração de estado necessária para 
os recursos em sua conta da Amazon Web Services (AWS) uma vez ou em um cronograma específico. 
Manutenção O Windows executa tarefas nos recursos da sua conta durante uma janela de tempo 
específica. Embora você possa usar a abordagem desse padrão com o State Manager ou o Maintenance 
Windows, recomendamos que você use o Maintenance Windows porque ele pode executar uma ou mais 
tarefas com base na prioridade atribuída e também pode executar funções do AWS Lambda e tarefas do 
AWS Step Functions. Para obter mais informações sobre o State Manager e o Maintenance Windows, 
consulte Escolher entre o State Manager e o Maintenance Windows na documentação do AWS Systems 
Manager.

Esse padrão fornece etapas detalhadas para configurar duas janelas de manutenção separadas que usam 
expressões cron para interromper e iniciar uma instância de banco de dados Amazon RDS. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS que você deseja interromper e iniciar de acordo com 

uma programação específica.
• Expressões Cron para sua programação necessária. Por exemplo, a expressão(0 9 * * 1-5) cron é 

executada pela manhã às 09:00 de segunda a sexta-feira.
• Familiaridade com o Systems Manager.

Limitações
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• Uma instância de banco de dados Amazon RDS pode ser interrompida por até sete dias ao mesmo 
tempo. Depois de sete dias, a instância de banco de dados é reiniciada automaticamente para garantir 
que receba todas as atualizações de manutenção necessárias.

• Não é possível interromper uma instância de banco de dados que é uma réplica de leitura ou que tem 
uma réplica de leitura.

• Você não pode parar uma instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL Server em uma 
configuração Multi-AZ.

• As cotas de serviço se aplicam ao Maintenance Windows e ao Systems Manager Automation. Para obter 
mais informações sobre cotas de serviço, consulte Os endpoints e cotas do AWS Systems Manager na 
documentação de Referência geral da AWS. 

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho para parar e iniciar automaticamente uma instância de 
banco de dados do Amazon RDS.

O fluxo de trabalho tem as seguintes etapas:

1. Crie uma janela de manutenção e use expressões cron para definir o cronograma de parada e início de 
suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS.

2. Registre uma tarefa do Systems Manager Automation na janela de manutenção usando oAWS-
StartRdsInstance runbookAWS-StopRdsInstance or.

3. Registre um alvo na janela de manutenção usando um grupo de recursos baseado em tags para suas 
instâncias de banco de dados do Amazon RDS.

Pilha de tecnologia

• AWS CloudFormation
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Amazon RDS
• Systems Manager

Automação e escala

Você pode interromper e iniciar várias instâncias de banco de dados do Amazon RDS ao mesmo tempo 
marcando as instâncias de banco de dados do Amazon RDS necessárias, criando um grupo de recursos 
que inclua todas as instâncias de banco de dados marcadas e registrando esse grupo de recursos como 
alvo para a janela de manutenção.

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 

seus recursos da AWS.
• AWS Identity and Access Management (IAM) — O IAM é um serviço da Web que ajuda você a controlar 

de forma segura o acesso aos recursos da AWS.
• Amazon RDS — O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um serviço da Web que 

facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na Nuvem 
AWS.
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• Resource Groups da AWS — Resource Groups de recursos ajudam você a organizar os recursos da 
AWS em grupos, marcar recursos e gerenciar, monitorar e automatizar tarefas em recursos agrupados.

• AWS Systems Manager — Systems Manager é um serviço da AWS que você pode usar para visualizar 
e controlar sua infraestrutura na AWS.

• AWS Systems Manager Automation — O Systems Manager Automation simplifica tarefas comuns de 
manutenção e implantação das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e outros 
recursos da AWS.

• As janelas de manutenção do AWS Systems Manager — O Maintenance Windows ajuda você a 
definir uma programação de quando executar ações que possivelmente causem interrupções em suas 
instâncias.

Epopeias
Criar e configurar a função de serviço do IAM para o Systems Manager 
Automation

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a função de serviço 
do IAM para o Systems Manager 
Automation.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
crie uma função de serviço 
para o Systems Manager 
Automation. Você pode usar um 
dos seguintes dois métodos para 
criar essa função de serviço:

• Use CloudFormation a AWS 
para configurar uma função 
de serviço para o Systems 
Manager Automation

• Use o IAM para configurar 
funções para o Systems 
Manager Automation

O fluxo de trabalho do Systems 
Manager Automation invoca 
o Amazon RDS usando uma 
função de serviço para realizar 
ações de início e término na 
instância de banco de dados do 
Amazon RDS.

A função de serviço deve ser 
configurada com a seguinte
política embutida que tenha 
permissões para iniciar e 
interromper a instância de banco 
de dados do Amazon RDS:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
            "Sid": 
 "RdsStartStop", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "rds:StopDBInstance", 
                
 "rds:StartDBInstance" 
            ], 
            
 "Resource": "<RDS_Instance_ARN>" 
                
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "RdsDescribe", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "rds:DescribeDBInstances", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Certifique-se 
de<RDS_Instance_ARN>
substituir o nome do recurso da 
Amazon (ARN) da sua instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS.

Importante: Certifique-se de 
registrar o ARN da função de 
serviço.

Criar um grupo de recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Marque as instâncias de banco 
de dados do Amazon RDS.

Abra o console do Amazon RDS
e marque as instâncias de banco 
de dados do Amazon RDS que 
você deseja adicionar ao grupo 
de recursos. Uma tag é um 
metadado atribuído a um recurso 
da AWS e consiste em um par de 
chave/valor. Recomendamos que 
você use Action como a chave 
Tag e StartStopcomo o Valor.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Adicionar, 
listar e remover tags na 
documentação do Amazon RDS.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de recursos 
para suas instâncias de banco 
de dados do Amazon RDS 
marcadas.

Abra o console do AWS 
Resource Groups e crie um 
grupo de recursos com base na 
tag que você criou para suas 
instâncias de banco de dados do 
Amazon RDS.

Em Critérios de agrupamento, 
certifique-se de escolher
AWS: :RDS: :DBInstance para 
o tipo de recurso e, em seguida, 
forneça o par de valores-chave 
da tag (por exemplo, “Ação-
StartStop “). Isso garante que 
o serviço verifique somente as 
instâncias de banco de dados 
do Amazon RDS e não outros 
recursos que tenham essa tag.
Certifique-se de registrar o nome 
do grupo de recursos.

Para obter mais informações e 
etapas detalhadas, consulte Criar 
uma consulta baseada em tags e 
criar um grupo na documentação 
dos Resource Groups da AWS. 

Administrador da AWS

Configure uma janela de manutenção para interromper as instâncias de banco de 
dados do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma janela de manutenção. 1. Abra o console do AWS 
Systems Manager, escolha
Manutenção Windows e 
escolha Criar uma janela de 
manutenção. Forneça um 
nome para sua janela de 
manutenção (por exemplo, 
"StopRdsInstance“), insira 
uma descrição e desmarque 
Permitir alvos não registrados.

2. Escolha a expressão Cron/
rate e forneça a expressão
de cronograma para definir 
quando as instâncias de 
banco de dados do Amazon 
RDS devem ser interrompidas. 
Insira 1 para a Duração e 0
para Parar de iniciar tarefas. 
Por padrão, o fuso horário
mostra UTC. Você pode 
alterar o fuso horário para 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
iniciar a janela de manutenção 
com base no timestamp 
definido em sua expressão 
cron.

3. Escolha Create maintenance 
window (Criar janela de 
manutenção). O sistema 
retorna você para a página 
da janela de manutenção 
e o estado da janela de 
manutenção é Ativado.

Importante: A tarefa de 
interromper a instância de 
banco de dados é executada 
quase instantaneamente 
quando iniciada e não abrange 
toda a duração da janela de 
manutenção. Esse padrão 
fornece os valores mínimos para
Duração e Parar de iniciar tarefas
porque são os parâmetros 
necessários para uma janela de 
manutenção.

Para obter mais informações 
e etapas detalhadas, consulte
Criar uma janela de manutenção 
(console) na documentação do 
AWS Systems Manager.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atribua um destino à janela de 
manutenção.

1. No console do AWS 
Systems Manager, escolha
Maintenance Windows, 
escolha Actions e, em 
seguida, escolha Registrar 
alvos.

2. Na área Metas, especifique
Escolher um grupo de 
recursos e, em seguida, 
escolha o nome de um grupo 
de recursos existente em sua 
conta.

3. Para tipos de 
recursos, escolha
AWS: :RDS: :DBInstance e, 
em seguida, escolha Registrar 
destino.

Para obter mais informações 
e etapas detalhadas, consulte
Atribuir alvos a uma janela 
de manutenção (console) na 
documentação do AWS Systems 
Manager.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atribua uma tarefa à janela de 
manutenção.

1. No console do AWS Systems 
Manager, escolha Manutenção 
Windows e, em seguida, 
escolha sua janela de 
manutenção. Escolha
Ações e, em seguida, 
escolha Registrar tarefa de 
automação.

2. Em Documento, escolha
AWS-StopRdsInstance.

3. Na seção Metas, escolha
Selecionar grupos-alvo 
registrados e, em seguida, 
escolha o alvo da janela 
de manutenção que você 
registrou com a janela de 
manutenção atual.

4. Para controle de taxa,
especifique 100 por cento 
para o limite de concorrência
e erro. Você pode alterar 
os valores do controle de 
taxa de acordo com seus 
requisitos de simultaneidade 
de tarefas e limite de erro. 
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Sobre 
limites de concorrência e erro
na documentação do AWS 
Systems Manager.

5. Na área de função de serviço 
do IAM, você pode escolher
Criar e usar uma função 
vinculada ao serviço para o 
Systems Manager ou escolher
Usar uma função de serviço 
personalizada.

6. Na seção Parâmetros de 
entrada, especifique os 
parâmetros para o runbook:
• InstanceId:
{{RESOURCE_ID}}

• AutomationAssumeRole: 
Forneça o ARN da função 
de serviço que você criou 
para o Systems Manager 
Automation.

• Observações: Pois
InstanceId, um 
pseudoparâmetro é 
usado para extrair o ID 
do recurso de banco de 
dados Amazon RDS do 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ARN. Para saber mais sobre 
pseudoparâmetros, consulte
Sobre pseudoparâmetros
na documentação do AWS 
Systems Manager.

7. Escolha a tarefa de 
automação de registro.

Importante: A opção Função
de serviço define a função 
de serviço necessária para 
que a janela de manutenção 
execute tarefas. No entanto, 
essa função não é idêntica à 
função de serviço que você criou 
anteriormente para o Systems 
Manager Automation.

Para obter mais informações 
e etapas detalhadas, 
consulte Assign tasks to a 
maintenance window (console)
na documentação do AWS 
Systems Manager.

Configure uma janela de manutenção para iniciar as instâncias de banco de 
dados do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure uma janela de 
manutenção para iniciar as 
instâncias de banco de dados do 
Amazon RDS.

Repita as etapas da janela 
Configurar uma manutenção 
para interromper as instâncias de 
banco de dados do Amazon RDS
epic para configurar outra janela 
de manutenção para iniciar as 
instâncias de banco de dados 
do Amazon RDS em um horário 
programado.

Importante: Você deve fazer 
as seguintes alterações 
ao configurar a janela de 
manutenção para iniciar as 
instâncias de banco de dados:

• Use um novo nome para a 
janela de manutenção (por 
exemplo, "StartRdsInstance“).

• Substitua a expressão cron 
pela expressão cron que você 
deseja usar para iniciar as 
instâncias de banco de dados.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Substitua oAWS-
StopRdsInstance runbook 
porAWS-StartRdsInstance
em Tarefa.

Recursos relacionados
• Use documentos do Systems Manager Automation para gerenciar instâncias e cortar custos fora do 

horário de expediente (postagem no blog da AWS)

Copie produtos do AWS Service Catalog em 
diferentes contas e regiões da AWS

Criado por Sachin Vighe (AWS) e Santosh Kale (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: gerenciamento e 
governança; sem servidor

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Service 
Catalog; AWS Lambda

Resumo
O AWS Service Catalog é um serviço regional e isso significa que os portfólios e produtos do AWS Service 
Catalog só são visíveis na região da AWS em que foram criados. Se você configurar um hub do AWS 
Service Catalog em uma nova região, deverá recriar seus produtos existentes e isso pode ser um processo 
demorado.

A abordagem desse padrão ajuda a simplificar esse processo ao descrever como copiar produtos de um 
hub do AWS Service Catalog em uma conta ou região da AWS de origem para um novo hub em uma 
conta ou região de destino. Para obter mais informações sobre o hub e o modelo spoke do AWS Service 
Catalog, consulte o modelo hub e spoke do AWS Service Catalog: Como automatizar a implantação e o 
gerenciamento do AWS Service Catalog em várias contas no blog de gerenciamento e governança da 
AWS. 

O padrão também fornece os pacotes de código separados necessários para copiar os produtos do 
AWS Service Catalog entre contas ou para outras regiões. Ao usar esse padrão, sua organização pode 
economizar tempo, disponibilizar versões de produtos existentes e anteriores em um novo hub do AWS 
Service Catalog, minimizar o risco de erros manuais e escalar a abordagem em várias contas ou regiões.

Nota: A seção Epics desse padrão oferece duas opções para copiar produtos. Você pode usar a Opção 1 
para copiar produtos entre contas ou escolher a Opção 2 para copiar produtos entre regiões.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Produtos existentes do AWS Service Catalog em uma conta ou região de origem.
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• Um hub existente do AWS Service Catalog em uma conta ou região de destino.
• Se você quiser copiar produtos entre contas, você deve compartilhar e importar o portfólio do AWS 

Service Catalog contendo os produtos em sua conta de destino. Para obter mais informações sobre isso, 
consulte Compartilhamento e importação de portfólios na documentação do AWS Service Catalog.

Limitações

• Os produtos do AWS Service Catalog que você deseja copiar entre regiões ou contas não podem 
pertencer a mais de um portfólio.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a cópia dos produtos do AWS Service Catalog de uma conta de origem para 
uma conta de destino.

O diagrama a seguir mostra a cópia dos produtos do AWS Service Catalog de uma região de origem para 
uma região de destino.

Pilha de tecnologia

• Amazônia CloudWatch
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• AWS Service Catalog

Automação e escala

Você pode escalar a abordagem desse padrão usando uma função Lambda que pode ser escalada 
dependendo do número de solicitações recebidas ou de quantos produtos do AWS Service Catalog você 
precisa copiar. Para obter mais informações sobre isso, consulte Escalabilidade de funções do Lambda na 
documentação do AWS Lambda.

Ferramentas
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 

a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.
• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 

provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente. Assim, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Service Catalog ajuda você a gerenciar centralmente os catálogos de serviços de TI aprovados 
pela AWS. Os usuários finais podem implantar rapidamente somente os serviços de TI aprovados de 
que precisam, seguindo as restrições definidas pela organização.

Código

Você pode usar o cross-account-copy pacote (anexado) para copiar produtos do AWS Service 
Catalog entre contas ou ocross-region-copy pacote (anexado) para copiar produtos entre regiões.

Ocross-account-copy pacote contém os seguintes arquivos:
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Epopéias

• copyconf.properties— O arquivo de configuração que contém os parâmetros de região e ID da 
conta da AWS para copiar produtos entre contas.

• scProductCopyLambda.py— A função Python para copiar produtos entre contas.
• createDestAccountRole.sh— O script para criar uma função do IAM na conta de destino.
• createSrcAccountRole.sh— O script para criar uma função do IAM na conta de origem.
• copyProduct.sh— O script para criar e chamar a função do Lambda para copiar produtos entre 

contas.

Ocross-region-copy pacote contém os seguintes arquivos:

• copyconf.properties— O arquivo de configuração que contém os parâmetros de região e ID de 
conta da AWS para copiar produtos entre regiões.

• scProductCopyLambda.py— A função Python para copiar produtos entre regiões.
• copyProduct.sh— O script para criar uma função do IAM e criar e invocar a função Lambda para 

copiar produtos entre regiões.

Epopéias
Opção 1 — Copiar produtos do AWS Service Catalog em todas as contas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o arquivo de 
configuração.

1. Fazer download docross-
account-copy pacote 
(anexado) na sua máquina 
local.

2. Atualize o 
arquivocopyconf.properties
de configuração com os 
valores a seguir:
• srcRegion— Forneça 

a região de origem que 
contém os produtos.

• destRegion— Forneça a 
região de destino para os 
produtos.

• sourceAccountId— 
Forneça o ID da conta 
da AWS da sua conta de 
origem.

• destAccountId— Forneça 
o ID da conta da AWS da 
sua conta de destino.

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem

Configure suas credenciais para 
o AWS CLI na conta de destino.

Configure suas credenciais para 
acessar o AWS CLI em sua 
conta de destino executando 
oaws configure comando e 
fornecendo os seguintes valores:

$aws configure  

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>  
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>  
Default region name [None]: 
 Region
Default output format 
 [None]:

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Noções 
básicas de configuração na 
documentação da interface da 
linha de comando da AWS. 

Configure suas credenciais para 
o AWS CLI na conta de origem.

Configure suas credenciais para 
acessar o AWS CLI em sua 
conta de origem executando 
oaws configure comando e 
fornecendo os seguintes valores: 

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>
Default region name [None]: 
 Region
Default output format 
 [None]:

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Noções 
básicas de configuração na 
documentação da interface da 
linha de comando da AWS. 

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem

Crie uma função de execução do 
Lambda na sua conta de destino.

Execute 
ocreateDestAccountRole.sh 
script em sua conta de destino. 
O script implementa as seguintes 
ações:

• Cria uma função de execução 
do Lambda na sua conta de 
destino

• Cria e anexa a política do IAM 
para a função de execução do 
Lambda 

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função IAM entre contas 
em sua conta de origem.

Execute 
ocreateSrcAccountRole.sh 
script em sua conta de origem. O 
script implementa as seguintes 
ações:

• Cria uma função IAM entre 
contas em sua conta de origem 
que é assumida pela função 
de execução do Lambda na 
conta de destino para copiar 
produtos

• Cria e anexa uma política do 
IAM para a função entre contas 
em sua conta de origem

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem

Execute o script CopyProduct na 
conta de destino.

Execute ocopyProduct.sh 
script em sua conta de destino. 
O script implementa as seguintes 
ações:

• Cria e invoca a função Lambda 
para copiar produtos da conta 
de origem para a conta de 
destino

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem

Opção 2 — Copiar produtos do AWS Service Catalog de uma região de origem 
para uma região de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o arquivo de 
configuração.

1. Fazer download docross-
region-copy pacote 
(anexado) na sua máquina 
local.

2. Atualize o 
arquivocopyconf.properties
de configuração com os 
valores a seguir:
• srcRegion— Forneça 

a região de origem que 
contém os produtos.

• destRegion— Forneça a 
região de destino para os 
produtos.

• accountId— Forneça o ID 
da sua conta da AWS.

Administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem, 
administrador da AWS

Configure suas credenciais para 
o AWS CLI.

Configure suas credenciais 
para acessar o AWS CLI em 
seu ambiente executando 

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
oaws configure comando e 
fornecendo os seguintes valores:

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 <your_secret_access_key>
Default region name [None]: 
 Region
Default output format 
 [None]:

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Noções 
básicas de configuração na 
documentação da interface da 
linha de comando da AWS. 

Execute o script CopyProduct. Execute ocopyProduct.sh
script na sua região de destino. 
O script implementa as seguintes 
ações:

• Cria uma função de execução 
do Lambda

• Cria e anexa a política do IAM 
para a função de execução do 
Lambda

• Cria e invoca a função Lambda 
para copiar produtos da região 
de origem para a região de 
destino

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem

Recursos relacionados
• Criar uma função de execução do Lambda (documentação do AWS Lambda)
• Crie uma função Lambda (documentação do AWS Lambda)
• Referência da API do AWS Service Catalog
• Documentação do AWS Service Catalog

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

1197

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-quickstart.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-quickstart.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-intro-execution-role.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-awscli.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/API_Operations_AWS_Service_Catalog.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/what-is_concepts.html
samples/p-attach/7ede5d17-89eb-4455-928f-6953d145ac9f/attachments/attachment.zip


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Crie alarmes para métricas 

personalizadas usando CloudWatch

Crie alarmes para métricas personalizadas usando 
a detecção de CloudWatch anomalias da Amazon

Criado por Ram Kandaswamy (AWS) e Raheem Jiwani (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Gerenciamento 
e governança; DevOps; 
Operações; Nativo em nuvem

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch

Resumo
Na Amazon Web Services (AWS) Cloud, você pode usar CloudWatch a Amazon para criar alarmes que 
monitoram métricas e enviam notificações ou fazem alterações automaticamente se um limite for violado.

Para evitar a limitação de limites estáticos, você pode criar alarmes com base em padrões anteriores e que 
o notificem se métricas específicas estiverem fora da janela operacional normal. Por exemplo, você pode 
monitorar os tempos de resposta da sua API a partir do Amazon API Gateway e receber notificações sobre 
anomalias que impedem que você cumpra um contrato de nível de serviço (SLA).

Esse padrão descreve como usar a detecção de CloudWatch anomalias para métricas personalizadas. O 
padrão mostra como criar uma métrica personalizada no Amazon CloudWatch Logs Insights ou publicar 
uma métrica personalizada com uma função do AWS Lambda e, em seguida, configurar a detecção de 
anomalias e criar notificações usando o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um tópico existente do SNS, configurado para enviar notificações por e-mail. Para obter mais 

informações sobre isso, consulte Introdução ao Amazon SNS na documentação do Amazon SNS.
• Um aplicativo existente, configurado com CloudWatch Logs.

 

Limitações

• CloudWatch as métricas não oferecem suporte a intervalos de milissegundos. Para obter mais 
informações sobre a granularidade das métricas regulares e personalizadas, consulte as  CloudWatch 
Perguntas frequentes da Amazon.

Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Os registros que usam métricas criadas e atualizadas pelo CloudWatch Logs são transmitidos para 
CloudWatch.
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Ferramentas

2. Um alarme é iniciado com base nos limites e envia um alerta para um tópico do SNS.
3. O Amazon SNS lhe enviará uma notificação por e-mail.

Pilha de tecnologia

• CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon SNS

Ferramentas
• Amazon Cloudwatch — CloudWatch fornece uma solução de monitoramento confiável, escalável e 

flexível.
• AWS Lambda — O Lambda é um serviço computacional que ajuda a executar código sem provisionar ou 

gerenciar servidores.
• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 

fornece entrega de mensagens de editores para assinantes.

Épicos
Configure a detecção de anomalias para uma métrica personalizada

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Opção 1 - Crie uma métrica 
personalizada com uma função 
Lambda.

Faça o 
downloadlambda_function.py
do arquivo (anexado) e substitua 
olambda_function.py arquivo 
de amostra no aws-lambda-
developer-guiderepositório na 
documentação da AWS GitHub. 
Isso fornece um exemplo de 
função do Lambda que envia 
métricas personalizadas para 
o CloudWatch Logs. A função 
Lambda usa a API Boto3 para se 
integrar com CloudWatch. 

Depois de executar a função 
Lambda, você pode entrar no 
AWS Management Console, 
abrir o CloudWatch console 
e a métrica publicada estará 
disponível em seu namespace 
publicado.

DevOps engenheiro, AWS 
DevOps

Opção 2 — Crie métricas 
personalizadas a partir de grupos 
de CloudWatch registros.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra o 
CloudWatch console e escolha
Log groups (Grupos de logs). 
Escolha o grupo de logs para o 
qual deseja criar uma métrica. 

DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Escolha Ações e, em seguida, 
escolha Criar filtro métrico. Em
Filter pattern (Padrão de filtro), 
insira o padrão de filtro que você 
deseja usar. Para obter mais 
informações, consulte Sintaxe de 
filtros e padrões na CloudWatch 
documentação. 

Para testar seu padrão de filtro, 
insira um ou mais eventos de log 
em Test Pattern (Testar padrão). 
Cada evento de log deve estar 
dentro de uma linha, porque as 
quebras de linha são usadas 
para separar eventos de log 
na caixa Log event messages
(Mensagens do evento de log). 
Depois de testar o padrão, você 
pode inserir um nome e um valor 
para sua métrica em Detalhes da 
métrica. 

Para obter mais informações e 
etapas para criar uma métrica 
personalizada, consulte Criar 
um filtro de métrica para um 
grupo de logs na CloudWatch 
documentação.
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um alarme para a métrica 
personalizada.

No CloudWatch console, escolha
Alarmes e escolha Criar alarme. 
Escolha Selecionar métrica e 
digite o nome da métrica que 
você criou anteriormente na 
caixa de pesquisa. Escolha a 
guia Métricas gráficas e configure 
as opções de acordo com seus 
requisitos.

Em Condições, escolha
Detecção de anomalias em 
vez de Limites estáticos. Isso 
mostra uma banda baseada em 
dois desvios padrão. Você pode 
configurar limites e ajustá-los de 
acordo com os seus requisitos.

Escolha Next (Próximo).

Observações: A banda é 
dinâmica e depende da 
qualidade dos pontos de 
dados. Quando você começa 
a agregar mais dados, a banda 
e os limites são atualizados 
automaticamente. 

DevOps engenheiro, AWS 
DevOps

Configure as notificações do 
SNS.

Em Notification (Notificação), 
escolha o tópico do SNS 
para notificar quando o 
alarme estiver noALARMOK
estado,INSUFFICIENT_DATA
estado ou estado.

Para que o alarme envie 
várias notificações para o 
mesmo estado de alarme ou 
para diferentes estados de 
alarme, escolha Add notification 
(Adicionar notificação). Escolha
Next (Próximo). Digite um nome 
e uma descrição para o alarme. 
O nome deve conter somente 
caracteres ASCII. Em seguida, 
escolha Next (Próximo).

Em Preview and create
(Previsualizar e criar), confirme 
se as informações e condições 
estão corretas e escolha Create 
alarm (Criar alarme).

DevOps engenheiro, AWS 
DevOps
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Publicação de métricas personalizadas em CloudWatch
• Usando a detecção de CloudWatch anomalias
• Eventos de alarme e Amazon EventBridge
• Quais são as melhores práticas a serem seguidas ao enviar métricas personalizadas para o Cloud 

Watch? (vídeo)
• Introdução ao CloudWatch Application Insights (vídeo)
• Detecte anomalias com CloudWatch (vídeo)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Configure a detecção de CloudFormation desvios 
da AWS em uma organização multirregional e com 
várias contas

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Gestão e 
governança; Nativa da nuvem; 
Infraestrutura; Operações; 
Modernização

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS Config; AWS Lambda; 
AWS CloudFormation

Resumo
Os clientes da Amazon Web Services (AWS) geralmente estão procurando uma maneira eficiente de 
detectar incompatibilidades de configuração de recursos, incluindo desvios nas CloudFormation pilhas da 
AWS, e corrigi-las o mais rápido possível. Esse é especialmente o caso quando as soluções AWS Control 
Tower ou AWS Landing Zone são usadas.

Esse padrão fornece uma solução prescritiva que resolve o problema de forma eficiente usando mudanças 
consolidadas na configuração de recursos e agindo sobre essas mudanças para gerar resultados. A 
solução foi projetada para cenários em que há várias CloudFormation pilhas criadas em mais de uma 
região ou em mais de uma conta ou em uma combinação de ambas. As metas da solução são as 
seguintes:

• Simplifique o processo de detecção de desvios
• Configurar notificação e alerta
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Pré-requisitos e limitações

• Configurar relatórios consolidados

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• O AWS Config está habilitado em todas as regiões e contas que devem ser monitoradas

Limitações

• O relatório gerado oferece suporte somente aos formatos de saída .csv ou .json.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

A orientação atual ajudará as organizações a atingir a meta usando uma combinação dos seguintes 
serviços:

• AWS Config
• CloudWatch Regra da Amazon 
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

1. A regra do AWS Config detecta desvios.
2. Os resultados da detecção de desvios em outras contas são enviados para a conta de gerenciamento.
3. A CloudWatch regra chama Lambda.
4. O Lambda consulta a regra do AWS Config para obter resultados agregados.
5. O Lambda notifica o Amazon SNS, que envia uma notificação por e-mail sobre o desvio.

Automação e escala

A solução apresentada aqui pode ser dimensionada para regiões e contas adicionais.

Ferramentas
AWS Config — O AWS Config oferece uma exibição detalhada da configuração dos recursos da 
AWS em sua conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como 
eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as 
configurações foram alterados ao longo do tempo. Com o AWS Config, você pode avaliar, auditar e avaliar 
as configurações de seus recursos da AWS.

Amazon CloudWatch — A Amazon CloudWatch monitora seus recursos da AWS e as aplicações 
executadas na AWS em tempo real. Você pode usar CloudWatch para coletar e monitorar métricas, que 
são as variáveis que é para avaliar seus recursos e suas aplicações.
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Epopeias

AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga 
apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em 
execução.

Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes (também conhecido como Produtores e 
Consumidores).

Epopeias
Automatize a detecção de desvios para CloudFormation

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o agregador. No console do AWS Config, 
crie um agregador na conta de 
gerenciamento. Certifique-se 
de que a replicação de dados 
esteja ativada para que o AWS 
Config possa buscar dados das 
contas de origem. Além disso, 
selecione todas as regiões e 
contas aplicáveis. Você pode 
selecionar contas com base 
em organizações. Essa é a 
abordagem recomendada porque 
as novas contas na organização 
são automaticamente parte do 
agregador.

Arquiteto de nuvem

Crie uma regra gerenciada pela 
AWS.

Adicione a regra gerenciada 
pelacloudformation-
stack-drift-detection-
check AWS. A regra precisa 
de um valor de parâmetro:
cloudformationArn. Insira 
o nome do recurso da Amazon 
(ARN) da função do IAM que 
tem permissões para detectar 
desvio de pilha. Além disso, a 
função deve ter uma política de 
confiança que permita que o 
AWS Config assuma a função.

Arquiteto de nuvem

Crie a seção de consulta 
avançada do agregador.

Para buscar pilhas derivadas 
de várias fontes, crie a seguinte 
consulta:

SELECT resourceId, 
configuration.driftInformation.stackDriftStatus 
WHERE resourceType = 
'AWS::CloudFormation::Stack' 
 AND 
configuration.driftInformation.stackDriftStatus 
IN ('DRIFTED')

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Automatize a execução da 
consulta e a publicação.

Crie uma função do Lambda 
usando o código que está 
anexado. O Lambda publicará 
os resultados em um tópico do 
Amazon SNS que é fornecido 
como uma variável de ambiente 
na função Lambda. Além disso, 
para receber alertas, crie uma 
assinatura de e-mail para um 
tópico existente do Amazon SNS.

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor

Crie uma CloudWatch regra. Crie uma CloudWatch regra 
baseada em cronograma para 
chamar a função Lambda, 
responsável pelo alerta.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
Recursos

• O que é o AWS Config?
• Conceitos: agregação de dados de várias contas
• Agregação de dados de várias regiões e várias contas
• Detectar alterações de configuração não gerenciadas em pilhas e recursos
• IAM: Passar uma função do IAM para um serviço específico da AWS
• O que é o Amazon SNS?

Informações adicionais
Considerações

Usar soluções personalizadas que envolvem chamadas de API em intervalos específicos para iniciar a 
detecção de desvios em cada CloudFormation pilha ou em conjuntos de pilhas não é ideal. Isso leva a um 
grande número de chamadas de API e afeta o desempenho. Devido ao número de chamadas de API, a 
limitação pode acontecer. Outro problema potencial é um atraso na detecção se as alterações de recursos 
forem identificadas apenas com base no cronograma.

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Devo usar uma solução baseada em complementos com o AWS Landing Zone?

R. Com a disponibilidade do recurso de consultas avançadas no AWS Config, junto com o agregador, a 
recomendação é usar o AWS Config em vez de um complemento.

P: Como essa solução aborda CloudFormation StackSets?

R. Como os conjuntos de pilhas são feitos de pilhas, você pode usar essa solução. Os detalhes da 
instância do Stack também estão disponíveis como parte da solução.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Habilite o Amazon DevOps Guru em 
toda a organização com o AWS CDK

Melhore o desempenho operacional habilitando o 
Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 
OUs da AWS com o AWS CDK

Criado pelo Dr. Rahul Sharad Gaikwad (AWS)

Repositório de código:

• Código de exemplo DevOps do 
Amazon Guru

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: gerenciamento e 
governança; nativo da nuvem 
DevOps; operações; segurança, 
identidade e conformidade; sem 
servidor

Serviços da AWS: Amazon 
API Gateway; AWS CDK; 
Amazon DevOps Guru; Amazon 
DynamoDB; AWS Organizations

Resumo
Esse padrão demonstra as etapas para habilitar o serviço Amazon DevOps Guru em várias regiões, 
contas e unidades organizacionais (OUs) da Amazon Web Services (AWS) usando o AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK) no TypeScript. Você pode usar pilhas de CDK da AWS para implantar a 
AWS a CloudFormation StackSets partir da conta do administrador (principal) da AWS para habilitar o 
Amazon DevOps Guru em várias contas, em vez de fazer login em cada conta e ativar o DevOps Guru 
individualmente para cada conta.

O Amazon DevOps Guru fornece recursos de operações de inteligência artificial (AIOps) para ajudar você 
a melhorar a disponibilidade de seus aplicativos e resolver problemas operacionais com mais rapidez. 
DevOps O Guru reduz seu esforço manual aplicando recomendações baseadas em aprendizado de 
máquina (ML), sem exigir nenhum conhecimento em ML. DevOps O Guru analisa seus recursos e dados 
operacionais. Se detectar alguma anomalia, ele fornece métricas, eventos e recomendações para ajudá-lo 
a resolver o problema.

Esse padrão descreve três opções de implantação para ativar o Amazon DevOps Guru:

• Para todos os recursos de pilha em várias contas e regiões
• Para todos os recursos de pilha em OUs
• Para recursos de pilha específicos em várias contas e regiões

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada. (Consulte Instalar, atualizar e 

desinstalar a AWS CLI na documentação da CLI da AWS.)
• AWS CDK Toolkit, instalado e configurado. (Consulte o AWS CDK Toolkit na documentação do AWS 

CDK.)
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• Node Package Manager (npm), instalado e configurado para o AWS CDK em TypeScript. (Consulte
Como baixar e instalar o Node.js e o npm na documentação do npm.)

• Python3 instalado e configurado para executar um script Python para injetar tráfego no aplicativo sem 
servidor de amostra. (Consulte Configuração e uso do Python na documentação do Python.)

• Pip, instalado e configurado para instalar a biblioteca de solicitações do Python. (Veja as instruções de 
instalação do pip no PyPl site.)

Versões do produto

• AWS CDK Toolkit versão 1.107.0 ou posterior
• npm versão 7.9.0 ou posterior
• Node.js versão 15.3.0 ou posterior

Arquitetura
Tecnologias

A arquitetura desse padrão inclui os seguintes serviços:

• DevOps Guru da Amazon
• AWS CloudFormation
• Amazon API Gateway
• AWS Lambda
• Amazon DynamoDB
• Amazon CloudWatch
• AWS CloudTrail

Pilhas de CDK da AWS

O padrão usa as seguintes pilhas de CDK da AWS: 

• CdkStackSetAdminRole— Cria uma função de administrador de gerenciamento de identidade e 
acesso (IAM) da AWS para estabelecer uma relação de confiança entre as contas de administrador e de 
destino.

• CdkStackSetExecRole— Cria uma função do IAM para confiar na conta do administrador.
• CdkDevopsGuruStackMultiAccReg— Habilita o DevOps Guru em várias regiões e contas da AWS 

para todas as pilhas e configura notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
• CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks— Habilita o DevOps Guru em várias regiões e 

contas da AWS para pilhas específicas e configura notificações do Amazon SNS.
• CdkDevopsguruStackOrgUnit— Ativa o DevOps Guru em todas as OUs e configura as notificações 

do Amazon SNS. 
• CdkInfrastructureStack— implanta exemplos de componentes de aplicativos sem servidor, como 

API Gateway, Lambda e DynamoDB, na conta do administrador para demonstrar a injeção de falhas e a 
geração de insights.

Exemplo de arquitetura de aplicativo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de um exemplo de aplicativo sem servidor que foi implantado 
em várias contas e regiões. O padrão usa a conta do administrador para implantar todas as pilhas de CDK 
da AWS. Ele também usa a conta do administrador como uma das contas de destino para configurar o 
DevOps Guru.
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1. Quando o DevOps Guru está ativado, ele primeiro baseia o comportamento de cada recurso e, em 
seguida, ingere dados operacionais CloudWatch das métricas fornecidas.

2. Se ele detectar uma anomalia, ele a correlaciona com os eventos CloudTrail de e gera uma visão.
3. O insight fornece uma sequência correlacionada de eventos junto com recomendações prescritas para 

permitir que o operador identifique o recurso culpado.
4. O Amazon SNS envia mensagens de notificação para a operadora.

Automação e escala

O GitHub repositório fornecido com esse padrão usa o AWS CDK como uma ferramenta de infraestrutura 
como código (IaC) para criar a configuração dessa arquitetura. O AWS CDK ajuda você a orquestrar 
recursos e habilitar o DevOps Guru em várias contas, regiões e OUs da AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CDK — O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ajuda você a definir sua infraestrutura de 
nuvem como código em uma das cinco linguagens de programação suportadas: TypeScript JavaScript,, 
Python, Java e C#.

• AWS CLI — AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta unificada que fornece uma 
Interface de linha de comando consistente para interagir com os serviços e os recursos da AWS.

Código

O código-fonte desse padrão está disponível no GitHub repositório Amazon DevOps Guru CDK Samples. 
O código do AWS CDK está escrito em TypeScript. Para clonar e usar o repositório, siga as instruções na 
próxima seção.

Importante: algumas das histórias desse padrão incluem exemplos de comandos do AWS CDK e do AWS 
CLI formatados para Unix, Linux e macOS. No Windows, substitua o caractere de continuação da barra 
invertida (\) no final de cada linha por um cursor (^).

Epopeias
Prepare os recursos da AWS para implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure perfis nomeados da 
AWS.

Configure seus perfis nomeados 
da AWS da seguinte forma para 
implantar pilhas em um ambiente 
com várias contas.

Para a conta do administrador:

$aws configure --profile 
 administrator
AWS Access Key ID [****]: 
 <your-administrator-access-
key-ID>
AWS Secret Access 
 Key [****]: <your-

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
administrator-secret-access-
key>
Default region name [None]: 
 <your-administrator-region>
Default output format 
 [None]: json

Para a conta de destino:

$aws configure --profile 
 target
AWS Access Key ID [****: 
 <your-target-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [****]: <your-target-
secret-access-key>
Default region name [None]: 
 <your-target-region>
Default output format 
 [None]: json

Para obter mais informações, 
consulte Perfis nomeados na 
documentação da CLI da AWS.

Verifique as configurações do 
perfil da AWS.

(Opcional) Você pode verificar 
suas configurações de 
perfil da AWS nosconfig
arquivoscredentials
e seguindo as instruções 
em Definir e visualizar as 
configurações na documentação 
da AWS CLI.

DevOps engenheiro

Verifique a versão do AWS CDK. Verifique a versão do AWS CDK 
Toolkit executando o comando a 
seguir:

$cdk --version

Esse padrão requer a versão 
1.107.0 ou posterior. Se você 
tiver uma versão anterior do 
AWS CDK, siga as instruções 
na documentação do AWS CDK
para atualizá-la.

DevOps engenheiro

Clone o código do projeto. Clone o GitHub repositório para 
esse padrão usando o comando:

$git clone https://
github.com/aws-samples/
amazon-devopsguru-cdk-
samples.git

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale as dependências do 
pacote e compile os TypeScript 
arquivos.

Instale as dependências do 
pacote e compile os TypeScript 
arquivos executando os 
seguintes comandos:

$cd amazon-devopsguru-cdk-
samples
$npm install
$npm fund

Esses comandos instalam todos 
os pacotes do repositório de 
exemplo.

Importante: Se você receber 
algum erro sobre pacotes 
ausentes, use um dos comandos 
a seguir:

$npm ci

—ou—

$npm install -g @aws-cdk/
<package-name>

Você pode encontrar a lista de 
nomes e versões de pacotes 
naDependencies seção do/
amazon-devopsguru-cdk-
samples/package.json
arquivo. Para obter mais 
informações, consulte npm ci e
npm install na documentação do 
npm.

DevOps engenheiro

Crie (sintetize) as pilhas de CDK da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure um endereço de e-mail 
para notificações do Amazon 
SNS.

Siga estas etapas para fornecer 
um endereço de e-mail para as 
notificações do Amazon SNS:

1. Edite os arquivos/amazon-
devopsguru-cdk-
samples/lib/cdk-
devopsguru-multi-
acc-reg-stack.ts/
amazon-devopsguru-
cdk-samples/lib/cdk-

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
devopsguru-org-uni-
stack.ts e.

2. NaSubscription
seçãoDevOpsGuruTopic, 
atualize oEndpoint
parâmetro com seu endereço 
de e-mail.

3. Salve e feche os arquivos.

Crie o código do projeto. Crie o código do projeto e 
sintetize as pilhas executando o 
comando:

npm run build && cdk synth 

Você deve ver saída semelhante 
a: 

$npm run build && cdk synth
> cdk-devopsguru@0.1.0 build
> tsc
Successfully synthesized to 
 ~/amazon-devopsguru-cdk-
samples/cdk.out
Supply a stack id 
 (CdkDevopsGuruStackMultiAccReg,CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks, 
 CdkDevopsguruStackOrgUnit, 
 CdkInfrastructureStack, 
 CdkStackSetAdminRole, 
 CdkStackSetExecRole) to 
 display its template.

Para obter mais informações e 
etapas, consulte Seu primeiro 
aplicativo do AWS CDK na 
documentação do AWS CDK.

DevOps engenheiro

Liste as pilhas de CDK da AWS. Execute o comando a seguir para 
listar todas as pilhas de CDK da 
AWS:

$cdk list

O comando exibe a seguinte 
lista:

CdkDevopsGuruStackMultiAccReg
CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks
CdkDevopsguruStackOrgUnit
CdkInfrastructureStack
CdkStackSetAdminRole
CdkStackSetExecRole

DevOps engenheiro

1211

https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/hello_world.html
https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/hello_world.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Opção 1 - Habilitar o DevOps Guru para todos os recursos da pilha em várias 
contas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente as pilhas de CDK da 
AWS para criar funções do IAM.

Esse padrão usa CloudFormation 
StackSets a AWS para realizar 
operações de pilha em várias 
contas. Se você estiver criando 
seu primeiro conjunto de pilhas, 
deverá criar as seguintes funções 
do IAM para configurar as 
permissões necessárias em suas 
contas da AWS:

• AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
• AWSCloudFormationStackSetExecutionRole

Nota: As funções devem ter 
esses nomes exatos.

1. Crie 
aAWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
função do IAM na conta do 
administrador (principal) 
executando o seguinte 
comando da CLI:

$cdk deploy 
 CdkStackSetAdminRole --
profile administrator

2. Crie 
aAWSCloudFormationStackSetExecutionRole
função do IAM em todas as 
contas de destino nas quais 
você deseja executar as 
instâncias da pilha. Para criar 
essa função, execute estes 
comandos da CLI:

$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile administrator 
   

$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile target

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte Conceder permissões 
autogerenciadas na 
CloudFormation documentação 
da AWS.

Implemente a pilha de CDK da 
AWS para habilitar o DevOps 
Guru em várias contas.

ACdkDevopsGuruStackMultiAccReg
pilha de CDK da AWS cria 
conjuntos de pilhas para 
implantar instâncias de pilha 
em várias contas e regiões. 
Execute o comando da CLI com 
os parâmetros especificados 
para implantar a pilha:

$cdk deploy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccReg 
 \ 
  --profile administrator \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --parameters 
 TargetAccountId=<target-
account-ID> \ 
  --parameters 
 RegionIds="<region-1>,<region-2>"

Atualmente, o Amazon DevOps 
Guru está disponível nas regiões 
da AWS listadas nas perguntas 
frequentes doDevOps Guru.

DevOps engenheiro

Opção 2 - Habilitar o DevOps Guru para todos os recursos da pilha em OUs

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Extraia IDs de OU. No console do AWS 
Organizations, identifique os IDs 
das unidades organizacionais 
nas quais você deseja habilitar o 
DevOps Guru.

DevOps engenheiro

Habilite permissões gerenciadas 
pelo serviço para OUs.

Se você estiver usando o 
AWS Organizations para 
gerenciamento de contas, você 
deve conceder permissões 
gerenciadas por serviços 
para ativar o DevOps Guru. 
Em vez de criar as funções 
do IAM manualmente, use 
o acesso confiável baseado 
na organização e as funções 
vinculadas a serviços (SLRs).

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a pilha de CDK da 
AWS para habilitar o DevOps 
Guru em todas as OUs.

ACdkDevopsguruStackOrgUnit
pilha de CDK da AWS habilita o 
serviço DevOps Guru em todas 
as UOs. Para implantar a pilha, 
execute o comando a seguir com 
os parâmetros especificados:

$cdk deploy 
 CdkDevopsguruStackOrgUnit \ 
  --profile administrator \  
  --parameters 
 RegionIds="<region-1>,<region-2>" 
 \ 
  --parameters 
 OrganizationalUnitIds="<OU-1>,<OU-2>"

DevOps engenheiro

Opção 3 - Ative o DevOps Guru para recursos específicos do stack em várias 
contas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente as pilhas de CDK da 
AWS para criar funções do IAM.

Se você ainda não criou as 
funções obrigatórias do IAM 
mostradas na primeira opção, 
faça isso primeiro:

1. Crie 
aAWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
função do IAM na conta do 
administrador (principal) 
executando o seguinte 
comando da CLI:

$cdk deploy 
 CdkStackSetAdminRole --
profile administrator

2. Crie 
aAWSCloudFormationStackSetExecutionRole
função do IAM em todas 
as contas de destino nas 
quais você deseja executar 
as instâncias da pilha. Para 
criar essa função, execute os 
comandos da CLI:

$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile administrator 
   

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
$cdk deploy 
 CdkStackSetExecRole \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --profile target

Para obter mais informações, 
consulte Conceder permissões 
autogerenciadas na 
CloudFormation documentação 
da AWS.

Exclua as pilhas existentes. Se você já usou a primeira opção 
para habilitar o DevOps Guru 
para todos os recursos da pilha, 
você pode excluir a pilha antiga 
usando o seguinte comando:

$cdk destroy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccReg 
 --profile administrator 

Ou você pode alterar 
o RegionIds parâmetro ao 
reimplantar a pilha para evitar um 
erro de pilhas já existentes.

DevOps engenheiro

Atualize a pilha de CDK da AWS 
com uma lista de pilhas.

1. Edite o arquivo /amazon-
devopsguru-cdk-
samples/lib/cdk-
devopsguru-multi-acc-
reg-spec-stack.ts.

2. EmResources,CloudFormation,StackNames, 
liste as pilhas para as 
quais você deseja ativar 
o DevOps Guru. Para 
fins de demonstração, 
o parâmetro especifica 
aCdkInfrastructureStack
pilha, mas você pode editar 
essa entrada com base nos 
seus requisitos.

3. Salve e feche o arquivo .
4. Para sintetizar e atualizar o 

modelo de pilha, execute:

 $cdk synth

Engenheiro de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a pilha de CDK da 
AWS para habilitar o DevOps 
Guru para recursos específicos 
de pilha em várias contas.

ACdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks
pilha de CDK da AWS habilita 
o DevOps Guru para recursos 
específicos de pilha em várias 
contas. Execute o comando a 
seguir para implantar a pilha:

$cdk deploy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks 
 \ 
  --profile administrator  \ 
  --parameters 
 AdministratorAccountId=<administrator-
account-ID> \ 
  --parameters 
 TargetAccountId=<target-
account-ID> \ 
  --parameters 
 RegionIds="<region-1>,<region-2>"

Nota: Se você já implantou 
essa pilha para a opção 1, 
altere oRegionIds parâmetro 
(certificando-se de escolher 
entre as regiões disponíveis) 
para evitar um erro de Pilhas já 
existentes.

DevOps engenheiro

Implemente a pilha de infraestrutura do AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a amostra de pilha 
de infraestrutura sem servidor.

ACdkInfrastructureStack
pilha de CDK da AWS implanta 
componentes sem servidor, 
como API Gateway, Lambda 
e uma tabela do DynamoDB 
para demonstrar os insights 
do DevOps Guru. Execute o 
comando a seguir para implantar 
a pilha: 

$cdk deploy 
 CdkInfrastructureStack --
profile administrator

DevOps engenheiro

Insira registros de amostra no 
DynamoDB.

Execute o comando a seguir 
para preencher a tabela do 
DynamoDB com registros de 
exemplo. Forneça o caminho 
correto para opopulate-
shops-dynamodb-
table.json script.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

$aws dynamodb batch-write-
item \ 
  --request-items file://
scripts/populate-shops-
dynamodb-table.json \ 
  --profile administrator

O comando exibe a seguinte 
saída:

{ 
    "UnprocessedItems": {}
}

Verifique os registros inseridos 
no DynamoDB.

Para verificar se a tabela do 
DynamoDB inclui os registros de 
amostra dopopulate-shops-
dynamodb-table.json
arquivo, acesse a URL 
daListRestApiEndpointMonitorOperator
API, que é publicada como 
uma saída da pilha de CDK 
da AWS. Você também pode 
encontrar esse URL na guia
Saídas do CloudFormation 
console da AWS para 
aCdkInfrastructureStack
pilha. A saída do AWS CDK seria 
semelhante a esta:

CdkInfrastructureStack.CreateRestApiMonitorOperatorEndpointD1D00045 
 = https://
oure17c5vob.execute-
api.<your-
region>.amazonaws.com/prod/

CdkInfrastructureStack.ListRestApiMonitorOperatorEndpointABBDB8D8 
 = https://
cdff8icfrn4.execute-
api.<your-
region>.amazonaws.com/prod/

DevOps engenheiro

Aguarde até que os recursos 
concluam a linha de base.

Essa pilha sem servidor tem 
alguns recursos. Recomendamos 
que você espere 2 horas 
antes de executar as próximas 
etapas. Se você implantou 
essa pilha em um ambiente de 
produção, pode levar até 24 
horas para concluir a linha de 
base, dependendo do número 
de recursos selecionados para 
monitorar no DevOps Guru.

DevOps engenheiro
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DevOps Gere insights sobre o Guru

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a pilha de infraestrutura 
do AWS CDK.

Para testar os insights do 
DevOps Guru, você pode 
fazer algumas alterações na 
configuração para reproduzir um 
problema operacional típico.

1. Edite o arquivo /
amazon-devopsguru-
cdk-samples/lib/
infrastructure-
stack.ts.

2. NaDDB Table seção, altere 
a capacidade de leitura da 
tabela do DynamoDB de 5 
para 1.

3. Salve e feche o arquivo .
4. Execute os seguintes 

comandos para sintetizar 
e implantar a pilha de 
infraestrutura atualizada do 
AWS CDK:

$cdk synth
$cdk deploy 
 CdkInfrastructureStack --
profile administrator

DevOps engenheiro

Injete solicitações HTTP na API. Injete tráfego de entrada na 
forma de solicitações HTTP 
naListRestApiMonitorOperatorEndpointxxxx
API:

1. Edite o script Python/
amazon-devopsguru-
cdk-samples/scripts/
sendAPIRequest.py.

2. Atualize aurl variável 
com o link da API 
paraListRestApiMonitorOperatorEndpointxxxx. 
Você pode encontrar 
esse URL na saída do 
comando AWS CDK deploy
ou no console do AWS 
Cloudformation, na guia
Saídas da pilha.

3. Salve e feche o arquivo .
4. Execute o script Python 

usando o comando:

$python sendAPIRequest.py

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Certifique-se de obter um 

código de status 200.
6. Talvez seja necessário 

executar o script em vários (de 
preferência quatro) terminais 
para injetar tráfego em uma 
alta taxa.

7. Depois que o script 
for executado por 
aproximadamente 10 minutos 
em um loop, você poderá ver 
uma visão operacional no
console doDevOps Guru.

Analise os insights DevOps do 
Guru.

Sob condições padrão, o painel 
do DevOps Guru exibe zero no 
contador de insights contínuos. 
Se ele detectar uma anomalia, 
ele aciona um alerta na forma 
de uma visão. No painel de 
navegação, escolha Insights para 
ver os detalhes da anomalia, 
incluindo uma visão geral, 
métricas agregadas, eventos 
relevantes e recomendações. 
Para obter mais informações 
sobre a análise de insights, 
consulte a publicação do blog
Obter insights operacionais 
com AIOps usando o Amazon 
DevOps Guru.

DevOps engenheiro

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe e exclua recursos. Depois de analisar esse padrão, 
você deve remover os recursos 
criados para evitar cobranças 
adicionais. Execute estes 
comandos:

$cdk destroy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccReg 
 --profile administrator
$cdk destroy 
 CdkDevopsguruStackOrgUnit 
 --profile administrator
$cdk destroy 
 CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks 
 --profile administrator
$cdk destroy 
 CdkInfrastructureStack --
profile administrator

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
$cdk destroy 
 CdkStackSetAdminRole --
profile administrator
$cdk destroy 
 CdkStackSetExecRole --
profile administrator
$cdk destroy 
 CdkStackSetExecRole --
profile target

Recursos relacionados
• Obter insights operacionais com AIOps usando o Amazon DevOps Guru
• Configure facilmente o Amazon DevOps Guru em várias contas e regiões usando a AWS 

CloudFormation StackSets
• DevOps Workshop do Guru

Gerencie produtos do AWS Service Catalog em 
várias contas e regiões da AWS

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Gestão e 
governança; Nativa da nuvem; 
Infraestrutura; Modernização

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Service 
Catalog; AWS CloudFormation

Resumo
O Service Catalog da Amazon Web Services (AWS) simplifica e acelera a governança e a distribuição 
de modelos de infraestrutura como código (IaC) para empresas. Você usa CloudFormation modelos 
da AWS para definir uma coleção de recursos (pilhas) da AWS necessários para um produto. A AWS 
CloudFormation StackSets amplia essa funcionalidade, permitindo que você crie, atualize ou exclua pilhas 
em várias contas e regiões da AWS com uma única operação. 

Os administradores do AWS Service Catalog criam produtos usando CloudFormation modelos criados por 
desenvolvedores e os publicam. Esses produtos são então associados a um portfólio e as restrições são 
aplicadas à governança. Para disponibilizar seus produtos para usuários em outras contas ou unidades 
organizacionais (OUs) da AWS, você normalmente compartilha seu portfólio com eles. Esse padrão 
descreve uma abordagem alternativa para gerenciar as ofertas de produtos do AWS Service Catalog 
baseada na AWS CloudFormation StackSets. Em vez de compartilhar portfólios, você usa restrições de 
conjunto de pilhas para definir regiões e contas da AWS nas quais seu produto pode ser implantado e 
usado. Ao usar essa abordagem, você pode provisionar seus produtos do AWS Service Catalog em várias 
contas, OUs e regiões da AWS e gerenciá-los de um local central, atendendo aos seus requisitos de 
governança. 
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Benefícios dessa abordagem:

• O produto é provisionado e gerenciado a partir da conta principal e não é compartilhado com outras 
contas.

• Essa abordagem fornece uma visão consolidada de todos os produtos provisionados (pilhas) baseados 
em um produto específico.

• A configuração com o AWS Service Management Connector é mais fácil, pois tem como alvo apenas 
uma conta.

• É mais fácil consultar e usar produtos do AWS Service Catalog.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• CloudFormation Modelos da AWS para IaC e controle de versão
• Configuração de várias contas e AWS Service Catalog para provisionamento e gerenciamento de 

recursos da AWS

Limitações

• Essa abordagem usa a AWS CloudFormation StackSets, e as limitações de StackSets se aplicam:
• StackSets não oferece suporte à implantação CloudFormation de modelos por meio de macros. Se 

você estiver usando uma macro para pré-processar o modelo, não poderá usar uma implantação 
StackSets baseada.

• StackSets fornece a capacidade de desassociar uma pilha do conjunto de pilhas, para que você possa 
direcionar uma pilha específica para corrigir um problema. No entanto, uma pilha desassociada não 
pode ser reassociada ao conjunto de pilhas.

• O AWS Service Catalog gera StackSet nomes automaticamente. A personalização não é compatível no 
momento.

Arquitetura
Arquitetura alvo

  

1. O usuário cria um CloudFormation modelo da AWS para provisionar recursos da AWS, no formato 
JSON ou YAML.

2. O CloudFormation modelo cria um produto no AWS Service Catalog, que é adicionado a um portfólio.
3. O usuário cria um produto provisionado, que cria CloudFormation pilhas nas contas de destino.
4. Cada pilha fornece er os recursos especificados nos CloudFormation modelos.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• A Interface da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a interagir com 
serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
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• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem é autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Service Catalog ajuda você a gerenciar de modo centralizado os catálogos de serviços de TI 
aprovados para a AWS. Os usuários finais podem implantar rapidamente somente os serviços de TI 
aprovados de que precisam, seguindo as restrições definidas pela organização.

Epopéias
O provisioner er er er er er

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um portfólio. Um portfólio é um contêiner 
que inclui um ou mais produtos 
agrupados com base em critérios 
específicos. Usar um portfólio 
para seus produtos ajuda você 
a aplicar restrições comuns em 
todo o seu conjunto de produtos.

Para criar um portfólio, siga as 
instruções na documentação do 
AWS Service Catalog. Se você 
estiver usando a AWS CLI, aqui 
está um exemplo de comando:

aws servicecatalog create-
portfolio --provider-name 
 my-provider --display-name 
 my-portfolio

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS CLI.

AWS Service Catalog, IAM

Crie um CloudFormation modelo. Crie um CloudFormation 
modelo que descreva os 
recursos. Os valores das 
propriedades do recurso devem 
ser parametrizados quando 
aplicável.

AWS CloudFormation, JSON/
YAML

Crie um produto com 
informações da versão.

O CloudFormation modelo 
se torna um produto quando 
você o publica no AWS Service 
Catalog. Forneça valores para 
os parâmetros opcionais de 
detalhes da versão, como título 
e descrição da versão; isso será 
útil para consultar o produto 
posteriormente.

Para criar um produto, siga as 
instruções na documentação do 
AWS Service Catalog. Se você 

AWS Service Catalog
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
estiver usando a AWS CLI, um 
exemplo de comando é:

aws servicecatalog create-
product --cli-input-json 
 file://create-product-
input.json

ondecreate-product-
input.json está o arquivo 
que passa os parâmetros do 
produto. Para ver um exemplo 
desse arquivo, consulte a seção
Informações adicionais. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação da AWS CLI.

Usar restrições. Aplique restrições de conjunto de 
pilhas ao portfólio para configurar 
as opções de implantação do 
produto, como várias contas, 
regiões e permissões da AWS. 
Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS Service 
Catalog.

AWS Service Catalog

Adicione permissões do para o . Fornecer er er er er er er er er 
er er er er er er er er er er er er 
er er er er er er er er er Para 
obter instruções do console, 
consulte a documentação do 
AWS Service Catalog. Se você 
estiver usando a AWS CLI, aqui 
está um exemplo de comando:

aws servicecatalog 
 associate-principal-with-
portfolio \ 
    --portfolio-id 
 port-2s6abcdefwdh4 \ 
    --principal-arn 
 arn:aws:iam::444455556666:role/
Admin \ 
    --principal-type IAM

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS CLI.

AWS Service Catalog, IAM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o produto. Um produto provisionado é uma 
instância de um produto com 
recursos. O provisionar er er 
um produto com base em um 
CloudFormation modelo do 
executa uma CloudFormation 
pilha do e seus recursos 
subjacentes.

Provisione o produto 
segmentando as regiões e 
contas aplicáveis da AWS, com 
base nas restrições do conjunto 
de pilhas. Na AWS CLI, aqui está 
um exemplo de comando:

aws servicecatalog 
 provision-product \ 
    --product-id prod-
abcdfz3syn2rg \ 
    --provisioning-artifact-
id pa-abc347pcsccfm \ 
    --provisioned-product-
name "mytestppname3"

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS CLI.

AWS Service Catalog

Recursos relacionados
Referências

• Visão geral do AWS Service Catalog
• Usando a AWS CloudFormation StackSets

Tutoriais e vídeos

• AWS re:Invent 2019: automatize tudo: opções e melhores práticas (vídeo)

Informações adicionais
Quando você usa ocreate-product comando, ocli-input-json parâmetro aponta para um arquivo 
que especifica informações como proprietário do produto, e-mail de suporte e detalhes do CloudFormation 
modelo. Aqui está um exemplo desse arquivo:

{ 
   "Owner": "Test admin", 
      "SupportDescription": "Testing", 
         "Name": "SNS", 
            "SupportEmail": "example@example.com", 
            "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE", 
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Organizations para a AWS Control Tower

               "AcceptLanguage": "en", 
                  "ProvisioningArtifactParameters": { 
                     "Description": "SNS product", 
                        "DisableTemplateValidation": true, 
                           "Info": { 
                              "LoadTemplateFromURL": "<url>" 
                     }, 
                           "Name": "version 1"
}

Migrar uma conta de membro da AWS do AWS 
Organizations para a AWS Control Tower

Criado por Rodolfo Jr. Cerrada (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Gestão e 
governança; Modernização

Serviços da AWS: AWS 
Organizations; AWS Control 
Tower

Resumo
Esse padrão descreve como migrar uma conta da Amazon Web Services (AWS) do AWS Organizations, 
onde é uma conta de membro governada por uma conta de gerenciamento, para a AWS Control Tower. 
Ao cadastrar a conta na AWS Control Tower, você pode aproveitar as barreiras e recursos preventivos 
e de detetives que simplificam a governança da sua conta. Talvez você também queira migrar sua conta 
de membro se sua conta de gerenciamento do AWS Organizations tiver sido comprometida e você quiser 
mover as contas dos membros para uma nova organização governada pela AWS Control Tower. 

O AWS Control Tower fornece uma estrutura que combina e integra os recursos de vários outros serviços 
da AWS, incluindo AWS Organizations, e garante conformidade e governança consistentes em seu 
ambiente de várias contas. Com a AWS Control Tower, você pode seguir um conjunto de regras e 
definições prescritas que ampliam os recursos das organizações da AWS. Por exemplo, você pode usar 
grades de proteção para garantir que os registros de segurança e as permissões necessárias de acesso 
entre contas sejam criados e não alterados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS Control Tower configurada em sua organização alvo no AWS Organizations (para obter instruções, 

consulte Configuração na documentação da AWS Control Tower)
• Credenciais de administrador da AWS Control Tower (membro do AWSControlTowerAdminsgrupo)
• Credenciais de administrador para a conta da AWS de origem

Limitações

• A conta de gerenciamento de origem no AWS Organizations deve ser diferente da conta de 
gerenciamento de destino na AWS Control Tower.

1225

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/setting-up.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Arquitetura

Versões do produto

• AWS Control Tower versão 2.3 (fevereiro de 2020) ou posterior (consulte as notas de lançamento)

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra o processo de migração e a arquitetura de referência. Esse padrão migra a 
conta da AWS da organização de origem para uma organização-alvo que é governada pela AWS Control 
Tower.   

O processo de inscrição consiste em três etapas:

1. A conta sai da organização de origem no AWS Organizations.
2. A conta se torna uma conta-autônoma. Isso significa que ele não pertence a nenhuma organização, 

portanto, a governança e o faturamento são gerenciados de forma independente pelos administradores 
da conta.

3. A organização-alvo envia um convite para que a conta se junte à organização. 
4. A conta autônoma aceita o convite e se torna membro da organização alvo.
5. A conta é registrada na AWS Control Tower e transferida para uma unidade organizacional (OU) 

registrada. (Recomendamos que você verifique o painel da AWS Control Tower para confirmar a 
inscrição.) Nesse ponto, todas as grades de proteção habilitadas na OU registrada entram em vigor.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que permite consolidar várias contas da 
AWS em uma só entidade (uma só organização) que você cria e gerencia centralmente.

• O AWS Control Tower integra os recursos de outros serviços, incluindo o AWS Organizations, o AWS 
IAM Identity Center (sucessor do AWS Single Sign-On) e o AWS Service Catalog, para ajudar você a 
aplicar e gerenciar regras de governança para segurança, operações e conformidade em grande escala 
em todas as suas organizações e contas na Nuvem AWS.

Epopéias
Remover a conta do membro da organização de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se a conta do membro 
pode ser executada como uma 
conta independente.

Confirme se a conta do membro 
que deixará a organização de 
origem tem as informações 
necessárias para operar como 
uma conta independente. 
Por exemplo, se a conta do 
membro não tiver informações 
de cobrança, ela não poderá 
operar como uma conta 
independente, porque a 
AWS usa as informações de 

Administrador da conta
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pagamento para cobrar por 
qualquer atividade faturável da 
AWS que ocorra enquanto a 
conta não está vinculada a uma 
organização.

Normalmente, se você criou 
a conta do membro usando o 
console, a API ou os comandos 
da AWS Organizations 
Command Line Interface (CLI), 
as informações exigidas das 
contas independentes não são 
coletadas automaticamente. Para 
adicionar essas informações, 
faça login na conta e especifique 
um plano de suporte, 
informações de contato e uma 
forma de pagamento.

Para obter mais informações 
sobre o que você precisa saber 
antes de remover uma conta 
de uma organização, consulte
Antes de remover uma conta da 
organização na documentação 
do AWS Organizations.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Remova a conta do membro da 
organização de origem.

Siga as instruções na 
documentação do AWS 
Organizations para remover 
uma conta-membro de uma 
organização. Você pode entrar 
na conta de gerenciamento 
da organização e remover a 
conta do membro, ou entrar 
na conta do membro e sair da 
organização.

Se você não tiver credenciais 
de administrador para remover 
ou sair da conta, peça ajuda 
ao administrador da sua 
organização.

Se a conta do membro não 
tiver um plano de suporte, 
informações de contato ou 
informações de pagamento, 
você será solicitado a fornecer e 
verificar essas informações.

Ao sair da organização, você 
é redirecionado para a página
Getting Started do console 
do AWS Organizations, onde 
você pode ver os convites para 
sua conta se juntar a outras 
organizações.

Importante: Neste momento, sua 
conta é uma conta independente. 
Se você estiver executando 
cargas de trabalho que não são 
cobertas pelo nível gratuito da 
AWS, você será cobrado de 
acordo com as informações 
de pagamento e cobrança 
fornecidas para a conta.

Administrador da conta de 
gerenciamento ou administrador 
da conta

Verifique se a conta-membro 
deixa de fazer parte da 
organização de origem.

No console do AWS 
Organizations, você não deve 
mais ver o botão Sair da 
organização. Em vez disso, você 
deve ver convites pendentes, se 
houver, de outras organizações.

Administrador da conta
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Remova as funções do IAM que 
concedem acesso à sua conta a 
partir da organização que você 
deixou.

Quando você remove a conta 
da organização de origem, as 
funções do AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
criadas pelo AWS Organizations 
ou pelos administradores não 
são excluídas automaticamente. 
Para terminar o acesso a partir 
da conta-gerenciamento da 
organização de origem, exclua 
manualmente as funções do IAM. 
Para obter mais informações, 
consulte Excluir funções ou perfis 
de instâncias na documentação 
do IAM.

Quando uma conta-membro 
sai de uma organização, todas 
as tags anexadas à conta são 
excluídas. Contas autônomas 
não oferecem suporte para tags.

Administrador da conta

Convide a conta para se juntar à nova organização com a AWS Control Tower

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login na AWS Control 
Tower.

Faça login no console do 
AWS Control Tower como 
administrador. 

Atualmente, não há uma maneira 
direta de mover uma conta da 
AWS de uma organização de 
origem para uma organização em 
uma OU governada pela AWS 
Control Tower. No entanto, você 
pode estender a governança 
da AWS Control Tower para 
uma conta existente da AWS 
ao inscrevê-la em uma OU 
que já é governada pela AWS 
Control Tower. É por isso que 
você precisa fazer login na AWS 
Control Tower para esta etapa.

AWS Control Tower

Convide a conta do membro. 1. Faça login no console do AWS 
Organizations e navegue até a 
página de contas da AWS. 

2. Na página Adicionar uma 
conta da AWS, escolha
Convidar uma conta existente 
da AWS. 

AWS Control Tower
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Preencha as informações da 

conta, incluindo o número 
da conta de 12 dígitos (sem 
traços), a descrição e as tags 
opcionais, e escolha Enviar 
convite.

Importante: Verifique se nenhum 
aplicativo ou conectividade 
de rede será afetado pela 
transferência da conta.

Essa ação envia um e-mail 
de convite com um link para 
a conta-membro. Quando o 
administrador da conta segue o 
link e aceita o convite, a conta 
do membro aparece na página 
de contas da AWS. Para obter 
mais informações, consulte
Convidar uma conta-AWS para 
participar de sua organização
na documentação do AWS 
Organizations.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste aplicativos e conectividade. Quando a conta do membro é 
registrada na nova organização, 
ela aparece na OU dentro de 
uma raiz. Ele também aparece 
no console da AWS Control 
Tower, sinalizado como não 
registrado em contas, porque 
ainda não foi registrado na OU 
registrada na AWS Control 
Tower.

Verifique o seguinte:

• Verifique o painel do AWS 
Control Tower para ver se há 
alguma violação do guardrail.

• Verifique a conectividade de 
rede (VPN ou AWS Direct 
Connect) para ter certeza de 
que ela não foi afetada pela 
transferência.

• (Proprietários do aplicativo) 
Teste os aplicativos 
associados a essa conta 
para verificar se eles são 
executados conforme 
o esperado e se as 
dependências não foram 
afetadas pela transferência da 
conta.

Administrador da AWS Control 
Tower, administrador de contas 
de membros, proprietários de 
aplicativos

Prepare a conta para inscrição

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Revise as grades de proteção e 
corrija quaisquer violações.

Revise as grades de proteção 
definidas na UO alvo, 
especialmente as barreiras 
preventivas, e corrija quaisquer 
violações. 

Várias barreiras de proteção 
preventivas obrigatórias são 
habilitadas por padrão quando 
você configura sua landing zone 
da AWS Control Tower. Não 
podem ser desabilitados. Você 
deve revisar essas barreiras 
obrigatórias e corrigir a conta 
do membro (manualmente ou 
usando um script) antes de 
registrar a conta.

Administrador da AWS Control 
Tower, administrador da conta 
membro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Nota: As barreiras preventivas 
mantêm as contas registradas 
da AWS Control Tower em 
conformidade e evitam violações 
de políticas. Qualquer violação 
das barreiras preventivas pode 
afetar a matrícula. As violações 
de proteção de Detective 
aparecem no painel da AWS 
Control Tower, se detectadas, 
após a inscrição bem-sucedida. 
Não afetam o processo de 
inscrição. Para obter mais 
informações, consulte Guardrails 
na AWS Control Tower na 
documentação da AWS.

Verifique se há problemas de 
conectividade depois de corrigir 
as violações do guardrail.

Em alguns casos, você pode ter 
que fechar portas específicas ou 
desativar serviços para corrigir as 
violações do guardrail. Certifique-
se de que os aplicativos que 
usam essas portas e serviços 
sejam corrigidos antes de 
registrar a conta.

Proprietário do aplicativo

Inscreva a conta na AWS Control Tower

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login no console do AWS 
Control Tower.

Use credenciais de login 
que tenham permissões 
administrativas para a AWS 
Control Tower. Não use as 
credenciais do usuário raiz 
(conta de gerenciamento) para 
registrar uma conta do AWS 
Organizations. Isso exibirá uma 
mensagem de erro do.

AWS Control Tower

Inscreva a conta. 1. Na página Account Factory na 
AWS Control Tower, escolha
Inscrever conta.

2. Preencha os detalhes, 
incluindo o endereço de e-
mail associado à conta que 
você deseja cadastrar, o nome 
de exibição que aparecerá 
na AWS Control Tower, o 
endereço de e-mail do IAM 
Identity Center, o nome e o 
sobrenome do proprietário 
da conta e a OU na qual 
você gostaria de registrar a 

AWS Control Tower
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
conta. O endereço de e-mail 
do IAM Identity Center é seu 
endereço de e-mail de usuário 
preferencial. Você pode usar o 
mesmo endereço de e-mail da 
conta.

3. Escolha Enroll account 
(Registrar conta).

Para obter mais informações, 
consulte Inscrever uma conta 
existente na documentação da 
AWS Control Tower.

Verifique a conta após a inscrição

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verificar a conta. Na AWS Control Tower, escolha
Contas. A conta que você 
acabou de cadastrar tem um 
estado inicial de inscrição. 
Quando a inscrição é concluída, 
seu estado muda para Inscrito.

Administrador da AWS Control 
Tower, administrador da conta 
membro

Verifique se há violações do 
guardrail.

As barreiras de proteção 
definidas na OU serão aplicadas 
automaticamente à conta do 
membro inscrito. Monitore o 
painel da AWS Control Tower em 
busca de violações e corrija-as 
adequadamente. Para obter mais 
informações, consulte Guardrails 
na AWS Control Tower na 
documentação da AWS.

Administrador da AWS Control 
Tower, administrador da conta 
membro

Solução de problemas

Problema Solução

Você recebe a mensagem de erro: Ocorreu um 
erro desconhecido. Tente novamente mais tarde 
ou entre em contato com o AWS Support.

Esse erro ocorre quando você usa as credenciais 
do usuário raiz (conta de gerenciamento) na AWS 
Control Tower para registrar uma nova conta. 
O AWS Service Catalog não pode mapear o 
portfólio ou o produto da Account Factory para 
o usuário raiz, o que resulta na mensagem de 
erro. Para corrigir esse erro, use credenciais de 
usuário (administrador) que não sejam root e 
com acesso total para registrar a nova conta. 
Para obter mais informações sobre como atribuir 
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Problema Solução
acesso administrativo a um usuário administrativo, 
consulte os Conceitos básicos na documentação 
do Centro de Identidade do AWS IAM (sucessor do 
AWS Single Sign-On).

A página de atividades da AWS Control Tower 
exibe uma ação Get Catastrophic Drift.

Essa ação reflete uma verificação de desvio do 
serviço e não indica nenhum problema com a 
configuração da AWS Control Tower. Nenhuma 
ação é necessária.

Recursos relacionados
Documentação

• Terminologia e conceitos das organizações da AWS (documentação do AWS Organizations)
• O que é a AWS Control Tower? (Documentação do AWS Control Tower)
• Removendo uma conta-membro da sua organização (documentação do AWS Organizations)
• Criação de uma conta de administrador na AWS Control Tower (documentação da AWS Control Tower)

Tutoriais e vídeos

• Workshop AWS Control Tower (workshop individualizado)
• O que é a AWS Control Tower? (vídeo)
• Provisionamento de usuários na AWS Control Tower (vídeo)
• Habilite a AWS Control Tower para organizações existentes (vídeo)

Configure alertas para encerramentos 
programáticos de contas no AWS Organizations

Criado por Richard Milner-Watts (AWS), Debojit Bhadra (AWS) e Manav Yadav (AWS)

Repositório de código:

• Notificador de encerramento 
de conta da AWS

Ambiente: Produção Tecnologias: Gestão e 
governança

Serviços da AWS: AWS 
CloudTrail; Amazon EventBridge; 
AWS Lambda; AWS 
Organizations; Amazon SNS

Resumo
A CloseAccount API para AWS Organizations permite que você feche contas de membros dentro de 
uma organização de forma programática, sem precisar fazer login na conta com as credenciais raiz. A
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Pré-requisitos e limitações

RemoveAccountFromOrganization API retira uma conta de uma organização no AWS Organizations, então 
ela se torna uma conta independente.

Essas APIs potencialmente aumentam o número de operadores que podem fechar ou remover uma 
conta da AWS. Todos os usuários que têm acesso à organização por meio do AWS Identity and Access 
Management (IAM) na conta de gerenciamento do AWS Organizations podem chamar essas APIs, 
portanto, o acesso não está limitado ao proprietário do e-mail raiz da conta com qualquer dispositivo de 
autenticação multifator (MFA) associado.

Esse padrão implementa alertas quando asRemoveAccountFromOrganization APIsCloseAccount
e são chamadas, para que você possa monitorar essas atividades. Para alertas, ele usa um tópico do
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Também é possível configurar notificações do Slack 
por meio de um webhook.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma organização no AWS Organizations
• Acesso à conta de gerenciamento da organização, sob a raiz da organização, para criar os recursos 

necessários

Limitações

• Conforme descrito na referência da API do AWS Organizations, aCloseAccount API permite que 
apenas 10% das contas de membros ativos sejam fechadas em um período contínuo de 30 dias.

• Quando uma conta da AWS é fechada, seu status é alterado para SUSPENSA. Por 90 dias após 
essa transição de status, o AWS Support pode reabrir a conta. Após 90 dias, a conta é excluída 
permanentemente.

• Os usuários que têm acesso à conta de gerenciamento e às APIs da AWS Organizations também 
podem ter permissões para desativar esses alertas. Se a principal preocupação for o comportamento 
malicioso em vez da exclusão acidental, considere proteger os recursos criados por esse padrão com 
um limite de permissões do IAM.

• As solicitações de APICloseAccount  eRemoveAccountFromOrganization são processadas na 
região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1). Portanto, você deve implantar essa solução 
para observar os eventos.us-east-1

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Organizations
• AWS CloudTrail
• Amazônia EventBridge
• AWS Lambda
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura da solução para esse padrão.
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Ferramentas

1. O AWS Organizations processa umaRemoveAccountFromOrganization solicitaçãoCloseAccount
ou.

2. EventBridge A Amazon está integrada à AWS CloudTrail para entregar esses eventos ao barramento de 
eventos padrão.

3. Uma EventBridge regra personalizada da Amazon corresponde às solicitações do AWS Organizations e 
chama uma função do AWS Lambda.

4. A função Lambda envia uma mensagem para um tópico do SNS, que os usuários podem assinar para 
receber alertas por e-mail ou processamento adicional.

5. Se as notificações do Slack estiverem ativadas, a função Lambda enviará uma mensagem para um 
webhook do Slack.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS fornece uma maneira de modelar uma coleção de recursos relacionados à AWS 
e de terceiros, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los ao longo de seus ciclos de 
vida, tratando a infraestrutura como código.

• EventBridgeO Amazon é um serviço de barramento de eventos sem servidor que você pode usar para 
facilitar a conexão de aplicações a dados de diversas origens. EventBridge recebe um evento, um 
indicador de uma mudança no ambiente, e aplica uma regra para encaminhar o evento a um destino. 
As regras fazem a correspondência entre os eventos com os destinos com base na estrutura do evento, 
chamada de padrão de eventos, ou em uma programação.

• O AWS Lambda é um serviço computacional que suporta a execução de código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você só paga pelo tempo 
computacional que consumir. Não haverá cobranças quando seu código não estiver em execução.

• O AWS Organizations ajuda a gerenciar e governar centralmente seu ambiente à medida que você 
expande e dimensiona seus recursos da AWS. Usando o AWS Organizations, você pode criar 
programaticamente novas contas da AWS e alocar recursos, agrupar contas para organizar seus fluxos 
de trabalho, aplicar políticas a contas ou grupos para governança e simplificar o faturamento usando um 
único método de pagamento para todas as suas contas.

• A AWS CloudTrail monitora e registra a atividade da conta em toda a sua infraestrutura da AWS e 
oferece controle sobre ações de armazenamento, análise e remediação.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens totalmente 
gerenciado para comunicação application-to-application (A2A) e application-to-person (A2P).

Outras ferramentas

• A biblioteca AWS Lambda Powertools for Python é um conjunto de utilitários que fornece recursos de 
rastreamento, registro, métricas e tratamento de eventos para funções do Lambda.

Código

O código desse padrão está localizado no repositório do GitHub AWS Account Closer Notifier.

A solução inclui um CloudFormation modelo que implanta a arquitetura para esse padrão. Ele usa a
biblioteca AWS Lambda Powertools for Python para fornecer registro e rastreamento.
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Epopéias
Implantar a arquitetura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
para a pilha de soluções.

O CloudFormation modelo 
para esse padrão está na 
ramificação principal do GitHub 
repositório. Ele implanta as 
funções, EventBridge as regras, 
as funções do Lambda e o tópico 
do SNS do IAM.

Para iniciar o modelo:

1. Clone o GitHub repositório
para obter uma cópia do 
código da solução.

2. Abra o AWS Management 
Console para a conta de 
gerenciamento do AWS 
Organizations.

3. Escolha a região Leste dos 
EUA (Norte da Virgíniaus-
east-1) () e depois abra o
CloudFormation console.

4. Crie a pilha usando 
oaccount-closure-
notifier.yml modelo e 
especificando os seguintes 
valores:   
• Nome da pilha:aws-
account-closure-
notifier-stack 

• ResourcePrefixparâmetro:aws-
account-closure-
notifier

• SlackNotificationparâmetro: 
Se as notificações do 
Slack forem necessárias, 
altere essa configuração 
paratrue.

• SlackWebhookEndpointparâmetro: 
Se as notificações do 
Slack forem necessárias, 
especifique o URL do 
webhook.

Para obter mais informações 
sobre o lançamento de uma 
CloudFormation pilha, consulte a
documentação da AWS.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se a solução foi lançada 
com êxito.

1. Aguarde até que a 
CloudFormation pilha atinja o 
status CREATE_COMPLETE.

2. Abra o EventBridge console
emus-east-1.

3. Verifique se uma nova regra 
foi criada com o nomeaws-
account-closure-
notifier-event-rule.

Administrador da AWS

Inscreva-se no tópico do SNS. (Opcional) Se você quiser 
assinar o tópico do SNS:

1. Abra o console do Amazon 
SNS emus-east-1
e encontre o tópico 
chamadoaws-account-
closure-notifier-sns-
topic.

2. Escolha o nome do tópico e 
escolha Criar assinatura.

3. Em Protocol (Protocolo), 
escolha Email.

4. Para Endpoint, especifique 
o endereço de e-mail que 
deve receber a notificação e 
escolha Criar assinatura.

5. Verifique se há uma 
mensagem da AWS 
Notifications em sua caixa de 
entrada de e-mail. Use o link 
neste e-mail para confirmar a 
assinatura.

Para obter mais informações 
sobre como configurar 
notificações do SNS, consulte a
documentação do Amazon SNS.

Administrador da AWS

Verifique a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie um evento de teste para o 
barramento de eventos padrão.

O GitHub repositório fornece 
um evento de amostra que você 
pode enviar para o barramento 
de eventos EventBridge padrão 
para teste. A EventBridge 
regra também reage a eventos 
que usam a fonte de eventos 
personalizadaaccount.closure.notifier.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Observação: você não pode usar 
a fonte do CloudTrail evento para 
enviar esse evento, porque não é 
possível enviar um evento como 
um serviço da AWS.

Para enviar um evento de teste:

1. Abra o EventBridge console
emus-east-1.

2. No painel de navegação, 
em Ônibus, escolha Ônibus 
de eventos e selecione o 
barramento de eventos 
padrão.

3. Escolha Enviar eventos.
4. Em Fonte do evento, 

insiraaccount.closure.notifier.
5. Em Tipo de detalhe, 

insiraAWS API Call via 
CloudTrail.

6. Para detalhes do 
evento, copie e cole o 
conteúdotests/dummy-
event.json do GitHub 
repositório na caixa de texto.

7. Escolha Enviar para iniciar 
o fluxo de trabalho de 
notificação.

Verifique se a notificação por e-
mail foi recebida.

Verifique a caixa de correio 
que se inscreveu no tópico do 
SNS para obter notificações. 
Você deve receber um e-mail 
com detalhes da conta que foi 
fechada e do diretor que realizou 
a chamada de API.

Administrador da AWS

Verifique se a notificação do 
Slack foi recebida.

(Opcional) Se você especificou 
um URL de webhook para 
oSlackWebhookEndpoint
parâmetro ao implantar o 
CloudFormation modelo, 
verifique o canal do Slack que 
está mapeado para o webhook. 
Ele deve exibir uma mensagem 
com detalhes da conta que foi 
fechada e do diretor que realizou 
a chamada de API.

Administrador da AWS
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Recursos relacionados
• CloseAccount ação (referência da API do AWS Organizations)
• RemoveAccountFromOrganization ação (referência da API do AWS Organizations)
• Ferramentas elétricas do AWS Lambda para Python

Mais padrões
• Automatize o portfólio e a implantação de produtos do AWS Service Catalog usando o AWS 

CDK (p. 696)
• Automatize a federação SAML 2.0 para ambientes de várias contas da AWS que usam o Azure 

AD (p. 2388)
• Anexe automaticamente uma política gerenciada pela AWS para o Systems Manager aos perfis de 

instância do EC2 usando o Cloud Custodian e o AWS CDK (p. 718)
• Registro centralizado e barreiras de segurança para várias contas (p. 2458)
• Verifique as instâncias do EC2 para ver se há tags obrigatórias no lançamento (p. 980)
• Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS e monte um sistema de arquivos em instâncias do EC2 

usando o Amazon EFS (p. 255)
• Exclua volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) usando o AWS Config e com o AWS 

Config AWS Systems Manager (p. 2494)
• Implemente código em várias regiões da AWS usando AWS CodePipeline CodeCommit, AWS e AWS 

CodeBuild (p. 814)
• Exporte um relatório das identidades do AWS IAM Identity Center e suas atribuições usando 

PowerShell (p. 2538)
• Gere um CloudFormation modelo da AWS contendo as regras gerenciadas do AWS Config usando o 

Troposphere (p. 831)
• Dê às instâncias de SageMaker notebook acesso temporário a um CodeCommit repositório em outra 

conta da AWS (p. 836)
• Lance um CodeBuild projeto em todas as contas da AWS usando Step Functions e uma função proxy 

Lambda (p. 853)
• Migre certificados SSL do Windows para um Application Load Balancer usando o ACM (p. 1822)
• Monitore a atividade do usuário raiz do IAM (p. 2583)
• Execute ações personalizadas a partir de CodeCommit eventos da AWS (p. 864)
• Preencha seu CMDB depois de integrar o AWS Config com ServiceNow (p. 2000)
• Preserve o espaço IP roteável em projetos de VPC com várias contas para sub-redes sem carga de 

trabalho (p. 1016)
• Alterne as credenciais do banco de dados sem reiniciar os contêineres (p. 379)
• Marque anexos do Transit Gateway automaticamente usando o AWS Organizations (p. 2335)
• Use as consultas do BMC Discovery para extrair dados de migração para o planejamento da 

migração (p. 1595)
• Visualize relatórios de credenciais do IAM para todas as contas da AWS usando a Amazon 

QuickSight (p. 141)
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Automatize a configuração do RabbitMQ no Amazon MQ

Mensagens e comunicações
Tópicos

• Automatize a configuração do RabbitMQ no Amazon MQ (p. 1241)
• Melhore a qualidade das chamadas nas estações de trabalho dos agentes nos contact centers do 

Amazon Connect (p. 1246)
• Mais padrões (p. 1256)

Automatize a configuração do RabbitMQ no 
Amazon MQ

Criado por Yogesh Bhatia (AWS) e Afroz Khan (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Mensagens 
e comunicações DevOps; 
Infraestrutura

Serviços da AWS: Amazon MQ; 
AWS CloudFormation

Resumo
O Amazon MQ é um serviço de agente de mensagens gerenciado, que fornece compatibilidade com 
muitos agentes de mensagens populares. O uso do Amazon MQ com o RabbitMQ fornece um cluster 
RabbitMQ robusto gerenciado na nuvem da Amazon Web Services (AWS) com vários corretores e opções 
de configuração. O Amazon MQ fornece uma infraestrutura altamente disponível, segura e escalável e 
pode processar um grande número de mensagens por segundo com facilidade. Vários aplicativos podem 
usar a infraestrutura com diferentes hosts virtuais, filas e trocas. No entanto, gerenciar essas opções de 
configuração ou criar a infraestrutura manualmente pode exigir tempo e esforço. Esse padrão descreve 
uma forma de gerenciar as configurações do RabbitMQ em uma única etapa, por meio de um único 
arquivo. Você pode incorporar o código fornecido com esse padrão em qualquer ferramenta de integração 
contínua (CI), como Jenkins ou Bamboo. 

Você pode usar esse padrão para configurar qualquer cluster do RabbitMQ. Tudo o que é necessário é 
conectividade com o cluster. Embora existam muitas outras maneiras de gerenciar as configurações do 
RabbitMQ, essa solução cria configurações completas do aplicativo em uma única etapa, para que você 
possa gerenciar filas e outros detalhes com facilidade.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) instalada e configurada para apontar para sua conta 
da AWS (para obter instruções, consulte a documentação da AWS CLI)

• O Ansible foi instalado, para que você possa executar playbooks para criar a configuração
• rabbitmqadmin instalado (para obter instruções, consulte a documentação do RabbitMQ)
• Um cluster RabbitMQ no Amazon MQ, criado com CloudWatch métricas saudáveis da Amazon

Requisitos adicionais
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• Certifique-se de criar as configurações para hosts virtuais e usuários separadamente e não como parte 
do JSON.

• Certifique-se de que a configuração JSON faça parte do repositório e seja controlada por versão.
• A versão da CLI rabbitmqadmin deve ser a mesma do servidor RabbitMQ, portanto, a melhor opção é 

baixar a CLI do console do RabbitMQ.
• Como parte do pipeline, certifique-se de que a sintaxe JSON seja validada antes de cada execução.

Versões do produto

• AWS CLI versão 2.0
• Ansible versão 2.9.13
• rabbitmqadmin versão 3.9.13 (deve ser igual à versão do servidor RabbitMQ)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um cluster RabbitMQ executado em uma máquina virtual (VM) local existente ou em um cluster 
Kubernetes (no local ou na nuvem)

Pilha de tecnologia alvo

• Configurações automatizadas do RabbitMQ no Amazon MQ para RabbitMQ para RabbitMQ

Arquitetura alvo

Existem diversas maneiras de configurar o RabbitMQ. Esse padrão usa a funcionalidade de configuração 
de importação, em que um único arquivo JSON contém todas as configurações. Esse arquivo aplica todas 
as configurações e pode ser gerenciado por um sistema de controle de versão, como o Bitbucket ou o Git. 
Esse padrão usa o Ansible para implementar a configuração por meio da CLI rabbitmqadmin.

Ferramentas
Ferramentas

• rabbitmqadmin é uma ferramenta de linha de comando para a API baseada em HTTP do RabbitMQ. Ele 
é usado para gerenciar e monitorar os nós e clusters do RabbitMQ.

• O Ansible é uma ferramenta de código aberto para automatizar aplicativos e infraestrutura de TI.
• A AWS CLI permite que você interaja com os serviços da AWS usando comandos em um shell de linha 

de comando. 

Serviços da AWS

• O Amazon MQ é um serviço gerenciado de agente de mensagem que facilita a configuração e operação 
de agentes de mensagem na nuvem.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar sua infraestrutura da AWS e acelerar o provisionamento 
em nuvem com infraestrutura como código.

Código

1242

https://www.rabbitmq.com/management-cli.html
https://www.ansible.com/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

O arquivo de configuração JSON usado nesse padrão e um exemplo de manual do Ansible são fornecidos 
no anexo.

Epopéias
Crie sua infraestrutura da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster RabbitMQ na 
AWS.

Se ainda não tiver um cluster 
RabbitMQ, poderá utilizar 
CloudFormation a AWS para 
criar a pilha na AWS. Ou 
você pode usar o módulo 
Cloudformation no Ansible
para criar a pilha. Com a última 
abordagem, você pode usar 
o Ansible para ambas as 
tarefas: criar a infraestrutura 
do RabbitMQ e gerenciar 
configurações. 

AWS CloudFormation, Ansible

Crie a configuração do Amazon MQ para RabbitMQ para RabbitMQ para Rabbit

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um arquivo de propriedades. Faça o download do arquivo 
de configuração JSON 
(rabbitmqconfig.json) no 
anexo ou exporte-o do console 
do RabbitMQ.  Modifique-o 
para configurar filas, trocas 
e vinculações. Este arquivo 
de configuração demonstra o 
seguinte:

- Cria duas filas:sample-
queue1 esample-queue2 

- Cria duas trocas:sample-
exchange1 esample-
exchange2

- Implementa a vinculação entre 
as filas e as trocas

Essas configurações são 
realizadas sob o host virtual 
root (/), conforme exigido pelo
rabbitmqadmin. 

JSON

Recupere os detalhes da 
infraestrutura do Amazon MQ 
para RabbitMQ.

Recupere os seguintes detalhes 
da infraestrutura do RabbitMQ na 
AWS:

CLI da AWS, Amazon MQ
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Nome do agente
• Anfitrião RabbitMQ
• Nome de usuário RabbitMQ (o 

usuário administrador criado 
durante a criação do cluster)

• senha RabbitMQ

Você pode usar o AWS 
Management Console ou 
a AWS CLI para recuperar 
essas informações. Esses 
detalhes permitem que o 
manual do Ansible se conecte 
à sua conta da AWS e use o 
cluster RabbitMQ para executar 
comandos.

Importante: o computador que 
executa o manual do Ansible 
deve ser capaz de acessar sua 
conta da AWS, e o AWS CLI já 
deve estar configurado, conforme 
descrito na seção Pré-requisitos.

Crie o arquivo hosts_var. Crie ohosts_var arquivo 
para o Ansible e certifique-
se de que todas as variáveis 
estejam definidas no arquivo. 
Considere usar o Ansible Vault 
para armazenar a senha. Você 
pode configurar ohosts_var
arquivo da seguinte forma 
(substitua os asteriscos pelas 
suas informações):

RABBITMQ_HOST: 
 "***********.mq.us-
east-2.amazonaws.com"
RABBITMQ_VHOST: "/"
RABBITMQ_USERNAME: "admin"
RABBITMQ_PASSWORD: "*******"

Ansible
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um manual do Ansible. Para ver um exemplo de manual, 
consulteansible-rabbit-
config.yaml o anexo. Baixe e 
salve esse arquivo. O manual do 
Ansible importa e gerencia todas 
as configurações do RabbitMQ, 
como filas, trocas e ligações, que 
os aplicativos exigem. 

Siga as melhores práticas dos 
manuais do Ansible, como 
proteger senhas. Use o Ansible 
Vault para criptografia de senha 
e recupere a senha do RabbitMQ 
do arquivo criptografado.

Ansible

Implantar a configuração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o manual. Execute o manual do Simple 
Storage Service (Ansible) que 
você criou no épico anterior.

ansible-playbook ansible-
rabbit-config.yaml

Você pode verificar as novas 
configurações no console do 
RabbitMQ.

RabbitMQ, Amazon MQ, Ansible

Recursos relacionados
• Migração do RabbitMQ para o Amazon MQ (postagem no blog da AWS)
• Ferramenta de linha de comando de gerenciamento (documentação do RabbitMQ)
• Criar ou excluir uma CloudFormation pilha da AWS (documentação do Ansible)
• Migração de aplicativos orientados por mensagens para o Amazon MQ for RabbitMQ (postagem no blog 

da AWS)

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Melhore a qualidade das chamadas nas estações 

de trabalho dos agentes no Amazon Connect

Melhore a qualidade das chamadas nas estações 
de trabalho dos agentes nos contact centers do 
Amazon Connect

Criado por Ernest Ozdoba (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Mensagens e 
comunicações; computação para 
o usuário final

Serviços da AWS: Amazon 
Connect

Resumo
Os problemas de qualidade das chamadas são alguns dos problemas mais difíceis de serem solucionados 
em contact centers. Para evitar problemas de qualidade de voz e procedimentos complexos de solução de 
problemas, você deve otimizar o ambiente de trabalho e as configurações da estação de trabalho de seus 
agentes. Esse padrão descreve técnicas de otimização da qualidade de voz para estações de trabalho de 
agentes nos contact centers do Amazon Connect. Ele fornece recomendações nas seguintes áreas:

• Ajustes no ambiente de trabalho. O ambiente dos agentes não afeta a forma como a voz é transmitida 
pela rede, mas afeta a qualidade da chamada. 

• Configurações da estação de trabalho do agente. As configurações de hardware e rede para estações 
de trabalho de contact center têm efeitos significativos na qualidade das chamadas.

• Configurações do navegador. Os agentes usam um navegador da web para acessar o site do Painel 
de Controle de Contatos (CPP) do Amazon Connect e se comunicar com os clientes, portanto, as 
configurações do navegador podem afetar a qualidade da chamada.

Os componentes a seguir também podem afetar a qualidade da chamada, mas estão fora do escopo da 
estação de trabalho e não são abordados nesse padrão:

• O tráfego flui para a nuvem da Amazon Web Services (AWS) por meio do AWS Direct Connect, uma 
VPN de túnel completo ou uma VPN de túnel dividido   

• Condições de rede ao trabalhar dentro ou fora do escritório corporativo
• Conectividade de rede telefônica pública comutada (PSTN)
• O dispositivo e a operadora de telefonia do cliente
• Configuração da infraestrutura de desktop virtual (VDI)

Para obter mais informações relacionadas a essas áreas, consulte Problemas comuns do Painel de 
Controle de Contato (CPP) e Uso do Endpoint Test Utility na documentação do Amazon Connect.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Os fones de ouvido e as estações de trabalho devem estar em conformidade com os requisitos 
especificados no Guia do administrador do Amazon Connect. 

Limitações
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• As técnicas de otimização desse padrão se aplicam à qualidade de voz do telefone virtual. Eles não 
se aplicam quando você configura o Amazon Connect CPP no modo de telefone de mesa. No entanto, 
você pode usar o modo de telefone de mesa se a configuração do seu telefone virtual não fornecer uma 
qualidade de voz aceitável para a chamada.

Versões do produto

• Para navegadores e versões compatíveis, consulte o Guia do administrador do Amazon Connect.

Arquitetura
Esse padrão é independente de arquitetura porque tem como alvo as configurações da estação de 
trabalho do agente. Como mostra o diagrama a seguir, o caminho de voz do agente para o cliente é 
afetado pelo fone de ouvido, navegador, sistema operacional, hardware da estação de trabalho e rede do 
agente.

Nos contact centers do Amazon Connect, a conectividade de áudio do usuário é estabelecida com o 
WebRTC. A voz é codificada com o codec de áudio interativo Opus e criptografada com o Protocolo 
de Transporte Seguro em Tempo Real (SRTP) em trânsito. Outras arquiteturas de rede são possíveis, 
incluindo redes VPN, WAN/LAN privadas e ISP.

Ferramentas
• Utilitário de teste do Amazon Connect Endpoint — Esse utilitário verifica a conectividade da rede e as 

configurações do navegador.
• Editores de configuração do navegador para configurações do WebRTC:

• Para Firefox: about:config
• Para o Chrome: chrome: //flags

• CCP Log Parser — Essa ferramenta ajuda você a analisar os registros do CCP para fins de solução de 
problemas.

Epopeias
Ajuste o ambiente de trabalho

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reduza o ruído de fundo. Evite ambientes ruidosos. Se 
isso não for possível, otimize o 
ambiente com estas dicas de 
isolamento acústico:

• Absorva o ruído usando 
superfícies que dissipam o 
som, como cortinas, tapetes e 
móveis macios.

• Bloqueie o ruído colocando 
barreiras entre as mesas.

• Considere uma solução de 
cancelamento de ruído ativo 

Oi, Oi
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(ANC), como um gerador de 
ruído branco, para ajudar na 
concentração e garantir a 
privacidade, ou use fones de 
ouvido com cancelamento de 
ruído.

• Evite o eco em suas 
chamadas. Espaços grandes e 
vazios podem criar efeitos de 
eco ou amplificar ruídos. Cobrir 
superfícies que podem emitir 
sons ajudará a reduzir os ecos.

Otimize as configurações da estação de trabalho do agente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o fone de ouvido certo. • Se o ambiente estiver ruidoso, 
escolha um fone de ouvido 
estéreo. Direcionar o som 
para os dois ouvidos ajuda os 
agentes a se concentrarem 
e ouvirem melhor o cliente e 
reduz o ruído geral ao diminuir 
a probabilidade de os agentes 
levantarem a voz.

• Evite usar alto-falantes 
ou áudio embutido no 
computador. Para obter a 
melhor qualidade, use um fone 
de ouvido com fio dedicado 
ao uso do contact center. Os 
fones de ouvido sem fio são 
convenientes, mas podem 
ser uma fonte adicional de 
atraso de áudio e redução da 
qualidade do áudio devido 
à interferência de rádio e à 
transcodificação.

Oi, Oi

Use o fone de ouvido como 
previsto.

• Ative os recursos ativos 
de cancelamento de ruído 
e aprimoramento de fala 
do fone de ouvido, se 
estiverem disponíveis. Procure 
configurações como ANC ou 
ANR. Para obter instruções 
sobre como ativar essas 
configurações, consulte o 
manual do usuário do fone de 
ouvido.

• Ajuste seu microfone para que 
você possa falar diretamente 

Agente

1248



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
nele. A melhor posição para 
o microfone é logo abaixo do 
queixo. O posicionamento 
correto pode fazer a diferença 
de 10 decibéis (dB) no nível do 
som. A maioria dos fones de 
ouvido permite que você gire 
ou dobre o braço do microfone 
(boom), por isso é importante 
mantê-lo no lugar certo ao 
falar. 

• Alguns fones de ouvido 
são equipados com vários 
microfones e recursos 
avançados, como formação 
de feixe de voz, que ajuda 
a capturar a fala sem um 
estrondo. Para ter certeza 
de que você está usando o 
microfone principal conforme 
pretendido pelo fabricante, 
consulte o manual do usuário 
do seu dispositivo.

Verifique os recursos da estação 
de trabalho.

Certifique-se de que os 
computadores de seus agentes 
estejam funcionando bem. Se 
usarem aplicativos de terceiros 
que consomem recursos, 
seus computadores talvez não 
atendam aos requisitos mínimos 
de hardware para executar o 
CCP. Se os agentes enfrentarem 
problemas de qualidade das 
chamadas, verifique se eles 
têm potência de processamento 
(CPU), espaço em disco, largura 
de banda de rede e memória 
suficientes disponíveis para a 
CCP. Os agentes devem fechar 
todos os aplicativos e guias 
desnecessários para melhorar 
o desempenho do CPP e a 
qualidade das chamadas.

Administrador
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o sistema operacional 
e as configurações de som.

As configurações padrão de 
nível e aumento do microfone 
geralmente funcionam bem. Se 
você achar que a voz de saída 
está baixa ou que o microfone 
está captando demais, pode ser 
útil ajustar essas configurações. 
As configurações do microfone 
podem ser encontradas na 
configuração de som do sistema 
do seu computador (som,
entrada no macOS, propriedades 
do microfone no Windows). Você 
pode acessar configurações 
avançadas que podem afetar 
a qualidade da voz por meio 
de ferramentas do sistema ou 
aplicativos de terceiros. Aqui 
estão algumas das configurações 
que você pode verificar:

• Taxa de amostragem — Esse 
valor determina quantas 
vezes o som é sondado por 
segundo. A configuração 
padrão geralmente é 44 ou 
48 quilohertz (kHz). O valor 
ideal para o Amazon Connect 
é 48 kHz. Você pode usar 
as configurações do seu 
navegador para substituir o 
valor padrão. Para obter mais 
informações, consulte a seção 
de solução de problemas do
Guia do administrador do 
Amazon Connect.

• Ganho — Esse valor determina 
o quanto o microfone amplifica 
o som. Se você aumentar o 
ganho, seu microfone poderá 
captar mais ruído de fundo. 

• Profundidade de bits — Esse 
valor de resolução digital 
descreve quantos níveis de 
amplitude de som estão sendo 
reconhecidos. Quanto maior 
a profundidade de bits, mais 
suave é o som da voz. No 
entanto, muitas redes de 
telefonia tradicionais usam 
o padrão de modulação por 
código de pulso (PCM), que 
suporta apenas resolução de 8 
bits.

OEM, Administrador
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Limite de abertura — Essa é a 

amplitude mínima do som que 
um microfone capta. 

Se você estiver enfrentando 
problemas de qualidade de voz, 
tente restaurar esses valores 
para suas configurações padrão 
antes de investigar mais a fundo.

Para obter mais informações 
sobre essas e outras 
configurações ajustáveis, 
consulte o manual do dispositivo.
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use uma rede com fio. Normalmente, a Ethernet 
com fio tem menor latência, 
por isso é mais fácil fornecer 
a qualidade de transmissão 
consistente necessária para a 
transmissão de dados de voz. 
 Recomendamos uma largura de 
banda de 100 KB por chamada, 
no mínimo. 

• Se os agentes estiverem 
trabalhando em casa, 
recomendamos conexões 
com fio por meio de conexões 
sem fio. Não deve levar mais 
de 150 milissegundos para 
ouvir o cliente. Você pode 
acessar o teste de latência 
do Amazon Connect usando 
o Amazon Connect Endpoint 
Test Utility. No entanto, esse 
utilitário mede o atraso do 
navegador para as regiões do 
Amazon Connect, não para 
os clientes. A recomendação 
de atraso unidirecional de 150 
milissegundos impede que o 
agente e o cliente conversem 
entre si. O valor é medido 
de ponta a ponta, e cada 
elemento adiciona um atraso, 
incluindo a parte da chamada 
entre a região do Amazon 
Connect e o cliente.

• Se os agentes estiverem 
trabalhando no escritório, o 
Wi-Fi corporativo é aceitável, 
desde que os parâmetros 
estejam na faixa recomendada 
e o tráfego do Protocolo de 
Transporte em Tempo Real 
(RTP) seja priorizado.

OEM (administrador de rede)
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize os drivers de hardware. Quando você usa um fone de 
ouvido USB ou outro tipo de fone 
de ouvido que tenha seu próprio 
firmware, recomendamos que 
você o mantenha atualizado 
com a versão mais recente. 
Fones de ouvido simples que 
usam uma porta auxiliar usam 
o dispositivo de áudio integrado 
do computador, portanto, 
verifique se o driver de hardware 
do sistema operacional está 
atualizado. Em casos raros, uma 
atualização do driver de áudio 
pode causar problemas de áudio 
e talvez seja necessário revertê-
la. Para obter mais informações 
sobre como alterar as versões do 
firmware e do driver, consulte o 
manual do dispositivo.

Administrador

Evite hubs e dongles USB. Ao conectar o fone de ouvido, 
evite dispositivos adicionais, 
como dongles, conversores de 
tipo de porta, hubs e cabos de 
extensão.

Esses dispositivos podem afetar 
a qualidade da chamada. Em vez 
disso, Connect seu dispositivo 
diretamente à porta do seu 
computador.

Agente
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os registros do CCP. O CCP Log Parser fornece uma 
maneira fácil de verificar os 
registros do aplicativo.

1. Faça o download dos registros 
do CCP após uma chamada.

2. Abra o CCP Log Parser.
3. Arraste e solte o arquivo de 

registro para fazer o upload do 
registro para análise.

4. Quando o registro for 
analisado, a guia Instantâneos 
e registros será selecionada 
por padrão. Escolha a guia
Métricas ao lado dela para 
verificar os insights.

5. Na seção WebRTC Metrics 
- audio_input, verifique o 
seguinte:
• O gráfico do nível de áudio, 

para ver se o nível de áudio 
recebido está acima de 0. 
Isso indica que o áudio foi 
recebido do seu chamador.

• O gráfico de pacotes para 
todos os pacotes perdidos. 
Se esse gráfico mostrar 
aumentos significativos, 
entre em contato com sua 
equipe de suporte de TI.

6. Na seção WebRTC Metrics 
- audio_output, verifique o 
seguinte:
• O gráfico do nível de 

áudio, para confirmar que 
o áudio foi enviado do seu 
dispositivo.

• O gráfico de pacotes. Se 
você observar um pico 
de perda de pacotes, 
comunique-o à sua equipe 
de suporte de TI.

• O Jitter Buffer e o gráfico 
RTT. Valores de tempo de 
ida e volta (RTT) acima de 
300 afetarão a experiência 
da chamada. Informe-os à 
sua equipe de suporte de TI.

Agente (habilidades avançadas)
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Recursos relacionados

Para otimizar as configurações do navegador

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Restaure as configurações 
padrão do WebRTC.

O WebRTC deve estar 
habilitado para fazer chamadas 
telefônicas eletrônicas com 
o CCP. Recomendamos 
que você mantenha as 
configurações padrão para 
recursos relacionados ao 
WebRTC. 

• No Chrome, você pode definir 
sinalizadores navegando até 
o URL chrome: //flags. Digite
WebRTC na caixa de pesquisa 
para encontrar configurações 
que possam interferir na CCP 
e defina-as como Padrão. 

• No Firefox, digite about:config
na barra de endereço e, em 
seguida, digite WebRTC
na caixa de pesquisa na 
página de configuração. As 
configurações não padrão 
aparecem em negrito e podem 
ser alteradas para Padrão.

Administrador

Desative as extensões do 
navegador ao solucionar 
problemas.

Algumas extensões do 
navegador podem afetar 
a qualidade da chamada 
ou até mesmo impedir que 
as chamadas se conectem 
corretamente. Use a janela 
anônima ou o modo privado 
em seu navegador e desative 
todas as extensões. Se isso 
resolver o problema, revise 
as extensões do navegador e 
procure complementos suspeitos 
ou desative-os individualmente.

OEM, Administrador

Verifique a taxa de amostragem 
do navegador.

Confirme se a entrada do 
microfone está configurada para 
a taxa de amostragem ideal de 
48 kHz. Para obter instruções, 
consulte o Guia do administrador 
do Amazon Connect.

OEM, Administrador

Recursos relacionados
Se você seguiu as etapas desse padrão, mas ainda está tendo problemas com a qualidade da chamada, 
consulte os recursos a seguir para obter dicas de solução de problemas.
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Mais padrões

• Analise os problemas comuns do Contact Control Panel (CCP).
• Verifique a conexão com o Endpoint Test Utility.
• Siga o guia de solução de problemas para quaisquer outros problemas. 

Se sua solução de problemas e ajustes não resolverem o problema de qualidade da chamada, a causa 
raiz pode ser externa à sua estação de trabalho. Para obter mais soluções de problemas, entre em contato 
com sua equipe de suporte de TI. 

Mais padrões
• Decomponha monólitos em microsserviços usando CQRS e fornecimento de eventos (p. 2265)
• Execute cargas de trabalho orientadas por mensagens em grande escala usando o AWS 

Fargate (p. 397)

1256

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/common-ccp-issues.html
https://docs.aws.amazon.com/en_us/connect/latest/adminguide/check-connectivity-tool.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/troubleshooting.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Automatize a identificação e o 

planejamento da estratégia de migração

Migração
Tópicos

• Automatize a identificação e o planejamento da estratégia de migração usando AppScore (p. 1257)
• Crie CloudFormation modelos da AWS para tarefas do AWS DMS usando Microsoft Excel e 

Python (p. 1262)
• Conceitos básicos do e automatizado de portfólio (p. 1265)
• Mova os arquivos do mainframe diretamente para o Amazon S3 usando a Transfer Family (p. 1270)
• Reinicie o AWS Replication Agent automaticamente sem desativar o SELinux após reinicializar um 

servidor de origem RHEL (p. 1278)
• Rearquiteto (p. 1283)
• Rehospedar (p. 1509)
• Realocar (p. 1601)
• Realocação de plataformas (p. 1652)
• Padrões de migração por carga de trabalho (p. 2042)
• Mais padrões (p. 2045)

Automatize a identificação e o planejamento da 
estratégia de migração usando AppScore

Criado por Lech Migdal (AWS) e Geoff Davies (AppScore Technology Limited)

Meio ambiente: Produção Origem:  Todas as workloads Destino:  Nuvem da AWS

Tipo R: N/D Carga horária: Todas as outras 
workloads

Tecnologias: Migração; 
Modernização; Sites e aplicativos 
web; SaaS

Serviços da AWS: AWS 
Application Discovery Service 
AWS Migration Hub

Resumo
Os aplicativos locais exigem uma abordagem transformadora para ajudar a desbloquear os benefícios 
da Nuvem da Amazon Web Services (AWS). As sete estratégias comuns de migração (7 Rs) oferecem 
opções de transformação, que variam de fazer alterações tecnológicas em servidores de banco de dados 
locais até reconstruir um aplicativo usando uma arquitetura de microsserviços nativa da nuvem.

Optar por usar o modelo completo de 7 Rs significa que você opera no nível do aplicativo e da empresa, 
em vez de apenas avaliar e preparar os servidores para a migração. Embora você possa obter dados 
do servidor usando ferramentas como o AWS Migration Evaluator, outras informações do aplicativo 
geralmente não são registradas (por exemplo, status do roteiro, objetivo de tempo de recuperação 
necessário (RTO) e objetivo do ponto de recuperação (RPO) ou requisitos de privacidade de dados).
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Pré-requisitos e limitações

Esse padrão descreve como usar AppScorepara evitar esses desafios usando uma visão centrada 
em aplicativos do seu portfólio. Isso inclui uma rota de transformação recomendada para a nuvem da 
AWS para cada aplicativo em relação ao modelo completo de 7 Rs. AppScore ajuda você a capturar 
informações do aplicativo, determinar a rota de transformação ideal, identificar o risco, a complexidade 
e os benefícios da adoção da nuvem e definir rapidamente os escopos de migração, os grupos de 
movimentação e os cronogramas.

Esse padrão foi criado pela AWS and AppScore Technology Limited, uma parceira da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Aplicativos existentes que você deseja migrar para a nuvem da AWS.
• Informações de inventário de servidores existentes de uma ferramenta como o AWS Migration Evaluator. 

Você também pode importar esses dados em um estágio posterior da migração.
• Uma AppScore conta existente com privilégios de usuário avançado. Para obter mais informações 

sobre as contas de AppScore usuário, consulte Como atribuo o controle de acesso baseado em função 
(RBAC) para os usuários? na AppScore documentação

• Uma compreensão de como atribuir funções de RBAC em AppScore. AppScore fornece três funções de 
especialista no assunto (PME) que se alinham às perguntas feitas na fase de pontuação. Isso significa 
que uma PME responde apenas a perguntas relevantes à sua experiência e função. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte Como atribuo o controle de acesso baseado em função (RBAC) para 
os usuários? na AppScore documentação.

• Uma compreensão das recomendações AppScore da, que se baseiam nas seguintes três categorias de 
atributos do aplicativo:
• Risco — A importância comercial do aplicativo, independentemente de ele conter dados confidenciais, 

requisitos de soberania de dados e número de usuários ou interfaces do aplicativo
• Complexidade — A linguagem de desenvolvimento do aplicativo (por exemplo, COBOL tem uma 

pontuação maior que .NET ou PHP), idade, UI ou número de interfaces
• Benefício — A demanda de processamento em lote, o perfil do aplicativo, o modelo de recuperação de 

desastres, o uso do ambiente de desenvolvimento e teste
• Uma compreensão das AppScore quatro fases da captura iterativa de dados:

• Sinalização — Perguntas que são combinadas com os dados do servidor para produzir as avaliações 
de 7 Rs. Para obter mais informações, consulte Como sinalizar e pontuar aplicativos na AppScore 
documentação.

• Pontuação — Perguntas que produzem pontuações de risco, benefício e complexidade.
• Avaliação do estado atual — Perguntas que fornecem uma avaliação atual do estado do aplicativo.
• Transformação — Perguntas que avaliam de forma abrangente a aplicação para o desenho do estado 

future.

Importante: Somente as etapas de sinalização e pontuação são necessárias para receber pontuações de 
inscrição, avaliações de 7 Rs e permitir o planejamento do grupo. Depois de agrupar os aplicativos e os 
escopos do formulário, você pode concluir as etapas de avaliação e transformação do estado atual para 
criar uma visão geral mais detalhada da sua inscrição.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra o AppScore fluxo de trabalho que usa dados de aplicativos e servidores para 
criar uma recomendação para sua estratégia de migração e plano de transformação.
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Ferramentas

Ferramentas
• AppScore— AppScore ajuda você a preencher a lacuna entre a descoberta e a implementação da 

migração, fornecendo uma visão centrada em aplicativos do seu portfólio com uma rota recomendada 
para a nuvem para cada aplicativo em comparação com o modelo completo de 7 Rs.

• AWS Migration Evaluator — O AWS Migration Evaluator é um serviço de avaliação de migração que 
ajuda você a criar um caso comercial direcional para planejamento e migração. 

Épicos
Crie e carregue a lista inicial de aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare a lista de aplicativos. Faça login no AppScore portal 
com suas credenciais de usuário. 
Faça o downloadImport 
Template da página do
aplicativo e, em seguida, 
atualize-aImport Template
com os atributos não técnicos 
do seu aplicativo (por exemplo, 
classificação de dados ou uma 
lista de atributos que podem ser 
personalizados).

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como altero 
os questionários de AppScore 
aplicativos e de negócios na 
AppScore documentação.

Observações: Você também 
pode adicionar manualmente 
um aplicativo escolhendo Novo 
aplicativo na página do aplicativo. 
Em seguida, você pode inserir 
os atributos não técnicos do 
aplicativo.

Engenheiro de migração

Importe os dados do aplicativo. Na página do aplicativo, escolha
Importar aplicativos para importar 
os dados do aplicativo.

Engenheiro de migração

Capture os dados do aplicativo e da empresa

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise e responda às perguntas 
de sinalização e pontuação.

Abra a página Servidores e 
escolha Importar Servidores. 
Escolha o arquivo .csv que 
contém os dados do servidor.

Expected bucket owner
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
O arquivo pode incluir atributos 
como nome, data center, sistema 
operacional, virtual ou físico, 
nome do aplicativo, função, 
tecnologia de banco de dados, 
ambiente, contagem e utilização 
de núcleos da CPU, tamanho 
e utilização da RAM, tamanho 
e utilização do disco, tipo 
de máquina correspondente 
e custos mensais atuais e 
projetados.

Confirme o mapeamento da 
coluna e escolha Confirmar 
e importar. As informações 
ausentes nos dados importados 
são destacadas na página
Servidor. Você pode resolver 
essas lacunas nesta página 
ou usando a opção Edição 
em massa. Os servidores 
estão associados ao aplicativo 
relevante. No entanto, se os 
aplicativos não existirem no 
AppScore, eles serão criados 
automaticamente e os servidores 
serão associados.

Você também pode usar uma 
para recuperar os dados com 
o AWS Migration Hub Para 
obter mais informações sobre 
isso, consulte Como faço para 
importar servidores do AWS 
Migration Hub via API?   Na 
AppScore documentação.

Observações: Se você usou 
uma ferramenta de descoberta 
(por exemplo, o AWS Migration 
Evaluator) para capturar o 
desempenho ao longo do tempo, 
você deve carregar uma extração 
antecipada dos dados do 
servidor o mais rápido possível 
e atualizar os dados quando 
as métricas de desempenho 
forem totalmente capturadas. 
AppScore usa os nomes dos 
servidores, as versões do 
sistema operacional e do banco 
de dados, os data centers e 
os ambientes para fornecer 
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pontuações e recomendações de 
7 Rs. 

Verifique as pontuações do 
aplicativo.

Abra a página de inscrições para 
ver a pontuação e a avaliação 
de 7 Rs para suas inscrições. 
Seus custos de operação 
atuais também são calculados. 
Esses cálculos são atualizados 
quando novas informações são 
importadas para as páginas
Aplicativos ou Servidores.

Expected bucket owner

Analise aplicativos individuais. Escolha um aplicativo na página 
de aplicativos para revisar as 
recomendações detalhadas. 
Você pode escolher o Relatório 
de avaliação de aplicativos para 
gerar um arquivo .pdf ou .docx 
com os dados de avaliação 
detalhados de aplicativos 
específicos.

Expected bucket owner

Crie o cronograma de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha os aplicativos para o 
grupo de movimentação.

Abra a página Planejamento, 
escolha Group Builder e, 
em seguida, crie grupos de 
movimentação de aplicativos de 
acordo com suas necessidades.

Você pode adicionar ou remover 
atributos da lista de aplicativos 
na seção Colunas. Você também 
pode usar atributos do aplicativo 
na seção Filtros para escolher 
aplicativos específicos, o que 
inclui a filtragem de todos os 
aplicativos que já fazem parte 
dos grupos de movimentação 
existentes.

Engenheiro de migração

Crie o grupo de movimentação. Escolha Grupo selecionado, 
insira um nome para seu 
grupo de movimentação, 
escolha os aplicativos que você 
deseja incluir em seu grupo de 
movimentação e, em seguida, 
escolha Adicionar ao grupo.

Engenheiro de migração

Programe a migração. Na página Cronogramas de 
Transformação, AppScore 
fornece uma estimativa da 

Engenheiro de migração
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
duração, do esforço e do custo 
da transformação para seu 
grupo de mudança. O grupo 
de movimentação é adicionado 
automaticamente ao cronograma 
geral de transformação.

Observações: Você pode 
personalizar as premissas por 
trás da estimativa do esforço 
na página Configurações de 
planejamento. Isso ajuda a 
alinhá-los aos requisitos da sua 
organização. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte
Como faço para definir as 
configurações de planejamento
na AppScore documentação.

Gere o relatório de 
transformação completo.

Abra a página do Group 
Manager e escolha Create 
Application Transformation 
Report Doc. Escolha os grupos 
de movimentação e, em seguida, 
escolha Exportar. Isso gera 
um arquivo .docx que resume 
a transformação, incluindo os 
detalhes de cada grupo de 
movimentação.

Para ver um exemplo de relatório 
de transformação de aplicativos, 
consulte Exemplo de relatório de 
transformação de aplicativos no 
AppScore site.

Engenheiro de migração

Recursos relacionados
• Quais são os 7 Rs de uma migração de aplicativo?
• Um olhar mais atento sobre AppScore
• AppScore no AWS Marketplace

Crie CloudFormation modelos da AWS para tarefas 
do AWS DMS usando Microsoft Excel e Python

Criado por Venkata Naveen Koppula (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Automação Alvo: Banco de dados na nuvem 
da AWS
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Resumo

Tipo R: N/A Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para criar automaticamente CloudFormation modelos da AWS para o
AWS Database Migration Service (AWS DMS) usando o Microsoft Excel e o Python.

A migração de bancos de dados usando o AWS DMS geralmente envolve a criação de CloudFormation 
modelos da AWS para provisionar tarefas do AWS DMS. Anteriormente, a criação de CloudFormation 
modelos da AWS exigia conhecimento da linguagem de programação JSON ou YAML. Com essa 
ferramenta, você só precisa de conhecimentos básicos do Excel e de como executar um script Python 
usando um terminal ou uma janela de comando.

Como entrada, a ferramenta usa uma pasta de trabalho do Excel que inclui os nomes das tabelas a 
serem migradas, nomes de recursos da Amazon (ARNs) dos endpoints do AWS DMS e instâncias de 
replicação do AWS DMS. Em seguida, a ferramenta gera CloudFormation modelos da AWS para as 
tarefas necessárias do AWS DMS.

Para obter etapas detalhadas e informações básicas, consulte a postagem do blog Crie CloudFormation 
modelos da AWS para tarefas do AWS DMS usando o Microsoft Excel no blog do banco de dados da 
AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Microsoft Excel versão 2016 ou posterior
• Python versão 2.7 ou posterior
• O módulo xlrd Python (instalado em um prompt de comando com o comando: pip install xlrd)
• Endpoints de origem e destino do AWS DMS e instância de replicação do AWS DMS

Limitações

• Os nomes dos esquemas, tabelas e colunas associadas são transformados em caracteres minúsculos 
nos endpoints de destino.

• Essa ferramenta não aborda a criação de endpoints e instâncias de replicação do AWS DMS.
• Atualmente, a ferramenta oferece suporte a apenas um esquema para cada tarefa do AWS DMS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados on-premises
• Microsoft Excel

Pilha de tecnologia alvo

• CloudFormation Modelos da AWS
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Ferramentas

• Um banco de dados na Nuvem AWS 

Arquitetura

Ferramentas
• Pycharm IDE ou qualquer ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que suporte o Python versão 

3.6
• Microsoft Office 2016 (para Microsoft Excel)

Epopéias
Configure a rede, a instância de replicação do AWS DMS e os endpoints

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Se necessário, solicite um 
aumento de cota de serviço.

Solicite um aumento de cota de 
serviço para as tarefas do AWS 
DMS, se necessário.

AWS geral

Configure a região da AWS, 
nuvens privadas virtuais (VPCs), 
intervalos CIDR, zonas de 
disponibilidade e sub-redes.

  AWS geral

Configure a instância de 
replicação do AWS DMS.

A instância de replicação do 
AWS DMS pode se conectar 
a bancos de dados locais e da 
AWS.

AWS geral

Configure os endpoints do AWS 
DMS.

Configure endpoints para os 
bancos de dados de origem e de 
destino.

AWS geral

Prepare as planilhas para tarefas e tags do AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a lista de tabelas. Liste todas as tabelas envolvidas 
na migração.

Banco de dados

Prepare a planilha de tarefas. Prepare a planilha do Excel 
usando a lista de tabelas que 
você configurou.

AWS geral, Microsoft Excel

Prepare a planilha de etiquetas. Detalhe as tags de recursos da 
AWS para anexar às tarefas do 
AWS DMS.

AWS geral, Microsoft Excel
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Baixe e execute a ferramenta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe e extraia a ferramenta de 
geração de modelos do GitHub 
repositório.

GitHub repositório: https://
github.com/aws-samples/dms-
cloudformation-templates-
generator/

 

Execute a ferramenta. Siga as instruções detalhadas 
na postagem do blog listada em 
“Referências e ajuda”.

 

Recursos relacionados
• Crie CloudFormation modelos da AWS para tarefas do AWS DMS usando o Microsoft Excel (postagem 

no blog)
• Gerador CloudFormation de modelos DMS (GitHub repositório)
• Documentação do Python
• descrição e download do xlrd
• Documentação do AWS DMS
• CloudFormation Documentação da AWS

Conceitos básicos do e automatizado de portfólio
Criado por Pratik Chunawala (AWS) e Rodolfo Jr. Cerrada (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Infraestrutura Destino:  Infraestrutura

Tipo R: N/D Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Tecnologias: Migração

Resumo
Avaliar o portfólio e coletar metadados é um desafio fundamental ao migrar aplicativos e servidores para 
a nuvem da Amazon Web Services (AWS), especialmente para grandes migrações que têm mais de 
300 servidores. O uso de uma ferramenta automatizada de descoberta de portfólio pode ajudar você a 
coletar informações sobre seus aplicativos, como número de usuários, frequência de uso, dependências 
e informações sobre a infraestrutura do aplicativo. Essas informações são essenciais ao planejar ondas 
de migração para que você possa priorizar e agrupar adequadamente aplicativos com características 
semelhantes. O uso de uma ferramenta de descoberta simplifica a comunicação entre a equipe do portfólio 
e os proprietários do aplicativo, pois a equipe do portfólio pode validar os resultados da ferramenta 
de descoberta em vez de coletar manualmente os metadados. Esse padrão discute as principais 
considerações para selecionar uma ferramenta de descoberta automatizada e informações sobre como 
implantar e testar uma em seu ambiente.

Esse padrão inclui um modelo, que é um ponto de partida para criar sua própria lista de verificação 
de atividades de alto nível. Ao lado da lista de verificação está o modelo de uma matriz responsável, 
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responsável, consultada e informada (RACI). Você pode usar essa matriz RACI para determinar quem é 
responsável por cada tarefa em sua lista de verificação.

Ferramentas
Para obter mais informações sobre ferramentas de descoberta, consulte as ofertas do Migration Evaluator, 
do AWS Application Discovery Service e do AWS Migration Competency Partner.

Epopeias
Selecione uma ferramenta de descoberta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine se uma ferramenta de 
descoberta é apropriada para o 
seu caso de uso.

Uma ferramenta de descoberta 
pode não ser a melhor solução 
para seu caso de uso. Considere 
a quantidade de tempo 
necessária para selecionar, 
adquirir, preparar e implantar 
uma ferramenta de descoberta. 
Pode levar de 4 a 8 semanas 
para configurar o dispositivo 
de digitalização para uma 
ferramenta de descoberta 
sem agente em seu ambiente 
ou para instalar agentes em 
todas as cargas de trabalho 
dentro do escopo. Depois de 
implantada, você deve esperar 
de 4 a 12 semanas para que a 
ferramenta de descoberta colete 
metadados examinando as 
cargas de trabalho do aplicativo 
e realizando a análise da 
pilha de aplicativos. Se você 
estiver migrando menos de 100 
servidores, talvez consiga coletar 
manualmente os metadados 
e analisar dependências 
mais rápido do que o tempo 
necessário para implantar e 
coletar metadados com uma 
ferramenta de descoberta 
automatizada.

Líder de migração, engenheiro 
de migração

Selecione uma ferramenta de 
descoberta.

Analise as considerações sobre 
a seleção de uma ferramenta 
de descoberta automatizada
na seção Informações 
adicionais (p. 1270). Determine 
os critérios apropriados para 
selecionar uma ferramenta de 
descoberta para seu caso de 
uso e, em seguida, avalie cada 

Líder de migração, engenheiro 
de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ferramenta em relação a esses 
critérios.

Preparar-se para a instalação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare a lista de verificação de 
pré-implantação.

Crie uma lista de verificação 
das tarefas que você deve 
concluir antes de implantar 
a ferramenta. Para ver um 
exemplo, consulte a Lista de 
verificação de pré-implantação
no site de documentação do 
Flexera.

Líder de construção, engenheiro 
de migração, líder de migração, 
administrador de rede

Prepare os requisitos de rede. Provisione as portas, protocolos, 
endereços IP e roteamento 
necessários para que a 
ferramenta execute e acesse 
os servidores de destino. Para 
obter mais informações, consulte 
o guia de instalação da sua 
ferramenta de descoberta. 
Para ver um exemplo, consulte
Requisitos de implantação no site 
de documentação do Flexera.

Engenheiro de migração, 
administrador de rede, arquiteto 
de nuvem

Prepare os requisitos de conta e 
credencial.

Identifique as credenciais 
necessárias para acessar os 
servidores de destino e instalar 
todos os componentes da 
ferramenta.

Administrador de nuvem, AWS 
geral, engenheiro de migração, 
líder de migração, administrador 
de rede, administrador da AWS

Prepare os aparelhos nos quais 
você instalará a ferramenta.

Certifique-se de que os 
dispositivos nos quais você 
instalará os componentes 
da ferramenta atendam às 
especificações e aos requisitos 
de plataforma da ferramenta.

Engenheiro de migração, líder de 
migração, administrador de rede

Prepare os pedidos de alteração. De acordo com o processo de 
gerenciamento de mudanças 
em sua organização, prepare 
todos os pedidos de alteração 
necessários e garanta que esses 
pedidos de alteração sejam 
aprovados.

Líder de construção, líder de 
migração

Envie os requisitos às partes 
interessadas.

Envie a lista de verificação 
de pré-implantação e os 
requisitos de rede para as 
partes interessadas. As partes 
interessadas devem revisar, 
avaliar e preparar os requisitos 

Líder de construção, líder de 
migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
necessários antes de prosseguir 
com a implantação.

Implantar a ferramenta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o instalador. Baixe o instalador ou a imagem 
da máquina virtual. As imagens 
de máquinas virtuais geralmente 
vêm no Formato de Virtualização 
Aberta (OVF).

Líder de construção, líder de 
migração

Extraia os arquivos. Se você estiver usando um 
instalador, deverá baixar e 
executar o instalador em um 
servidor local.

Líder de construção, líder de 
migração

Implante a ferramenta nos 
servidores.

Implante a ferramenta de 
descoberta nos servidores locais 
de destino da seguinte forma:

• Se o arquivo de origem for 
uma imagem de máquina 
virtual, implante-o em seu 
ambiente de máquina virtual, 
como o VMware.

• Se o arquivo de origem for um 
instalador, execute o instalador 
para instalar e configurar a 
ferramenta.

Líder de criação, líder de 
migração, administrador de rede

Faça login na ferramenta de 
descoberta.

Siga as solicitações na tela e 
faça login para começar a usar a 
ferramenta.

Líder de migração, líder de 
construção

Ative o produto. Insira sua chave de licença. Líder de construção, líder de 
migração

Configure a ferramenta. Insira todas as credenciais 
necessárias para acessar os 
servidores de destino, como 
credenciais para Windows, 
VMware, Simple Network 
Management Protocol (SNMP) e 
Secure Shell Protocol (SSH) ou 
bancos de dados.

Líder de construção, líder de 
migração
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Testar a ferramenta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione servidores de teste. Identifique um pequeno conjunto 
de sub-redes ou endereços IP 
que não sejam de produção 
que você possa usar para testar 
a ferramenta de descoberta. 
Isso ajuda você a validar os 
escaneamentos rapidamente, 
identificar e solucionar erros 
rapidamente e isolar seus testes 
dos ambientes de produção.

Líder de criação, líder de 
migração, administrador de rede

Comece a escanear os 
servidores de teste selecionados.

Para uma ferramenta de 
descoberta sem agente, insira 
as sub-redes ou os endereços 
IP dos servidores de teste 
selecionados no console da 
ferramenta de descoberta e inicie 
a verificação.

Para uma ferramenta de 
descoberta baseada em agente, 
instale o agente nos servidores 
de teste selecionados.

Líder de criação, líder de 
migração, administrador de rede

Reveja os resultados do 
escaneamento.

Analise os resultados da 
verificação dos servidores 
de teste. Se algum erro for 
encontrado, solucione e corrija 
os erros. Documente os erros e 
as soluções. Você referenciará 
essas informações no future e 
poderá adicioná-las ao caderno 
de execução do seu portfólio.

Líder de criação, líder de 
migração, administrador de rede

Examine novamente os 
servidores de teste.

Quando a nova verificação 
estiver concluída, repita a 
verificação até que não haja 
erros.

Líder de criação, líder de 
migração, administrador de rede

Recursos relacionados
Recursos da AWS para avaliação de portfólio

• Guia de avaliação do portfólio de aplicativos para migração para a nuvem da AWS

Guias de implantação para ferramentas de descoberta comumente selecionadas

• Implante o dispositivo virtual RN150 (documentação Flexera)
• FlexDeploy Guia de introdução (documentação do Flexera)
• Instalação do Gatherer (documentação do ModelizeIt)
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• Instalação do On-Prem Analysis Server (documentação do ModelizeIt)

Informações adicionais
Considerações para selecionar uma ferramenta de descoberta automatizada

Cada ferramenta de descoberta tem benefícios e limitações. Ao selecionar a ferramenta apropriada para 
seu caso de uso, considere o seguinte:

• Selecione uma ferramenta de descoberta que possa coletar a maioria, se não todos, dos metadados 
necessários para atingir sua meta de avaliação de portfólio.

• Identifique todos os metadados que você precise coletar manualmente porque a ferramenta não oferece 
suporte a eles.

• Forneça os requisitos da ferramenta de descoberta às partes interessadas para que elas possam 
analisar e avaliar a ferramenta com base em seus requisitos internos de segurança e conformidade, 
como requisitos de servidor, rede e credenciais.
• A ferramenta exige que você instale um agente na carga de trabalho do escopo?
• A ferramenta exige que você configure um dispositivo virtual em seu ambiente?

• Determine seus requisitos de residência de dados. Algumas organizações não querem armazenar seus 
dados fora do ambiente. Para resolver isso, talvez seja necessário instalar alguns componentes da 
ferramenta no ambiente local.

• Certifique-se de que a ferramenta seja compatível com o sistema operacional (OS) e a versão do 
sistema operacional da carga de trabalho dentro do escopo.

• Determine se seu portfólio inclui servidores mainframe, de médio porte e antigos. A maioria das 
ferramentas de descoberta pode detectar essas cargas de trabalho como dependências, mas algumas 
ferramentas podem não conseguir obter detalhes do dispositivo, como utilização e dependências do 
servidor. As ferramentas de descoberta Device42 e ModernizeIT oferecem suporte a servidores de 
mainframe e de médio porte.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Mova os arquivos do mainframe diretamente para o 
Amazon S3 usando a Transfer Family

Criado por Luis Gustavo Dantas (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Mainframe Destino:  Amazon S3

Tipo R: N/D Carga horária: IBM Tecnologias: Migração; 
armazenamento e backup

Serviços da AWS: AWS Transfer 
Family; Amazon S3
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Resumo
Como parte da jornada de modernização, você pode enfrentar o desafio de transferir arquivos entre 
seus servidores locais e a nuvem da Amazon Web Services (AWS). A transferência de dados de 
mainframes pode ser um desafio significativo porque os mainframes normalmente não conseguem acessar 
armazenamentos de dados modernos, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o Amazon 
Elastic Block Store (Amazon EBS) ou o Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Muitos clientes usam recursos intermediários de teste, como servidores Linux, Unix ou Windows locais, 
para transferir arquivos para a nuvem da AWS. Você pode evitar esse método indireto usando o AWS 
Transfer Family com o Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) para carregar arquivos de 
mainframe diretamente para o Amazon S3.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma nuvem privada virtual (VPC) com uma sub-rede acessível por sua plataforma legada
• Um endpoint Transfer Family para sua VPC
• Arquivos do Método de Acesso ao Armazenamento Virtual (VSAM) de mainframe convertidos em

arquivos sequenciais de tamanho fixo (documentação da IBM)

Limitações

• Por padrão, o SFTP transfere arquivos no modo binário, o que significa que os arquivos são enviados 
para o Amazon S3 com a codificação EBCDIC preservada. Se o arquivo não contiver dados binários ou 
compactados, você poderá usar o subcomando sftp ascii (documentação da IBM) para converter seus 
arquivos em texto durante a transferência.

• Você deve descompactar arquivos de mainframe (AWS Prescriptive Guidance) que contenham conteúdo 
compactado e binário para usar esses arquivos em seu ambiente de destino.

• Os objetos do Amazon S3 podem variar em tamanho de um mínimo de 0 bytes a um máximo de 5 TB. 
Para mais informações sobre os recursos do Amazon S3, consulte as perguntas frequentes do Amazon 
S3.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Linguagem de controle de Job (JCL)
• Shell do z/OS Unix e ISPF
• SFTP
• VSAM e arquivos simples

Pilha de tecnologias de destino

• Transfer Family
• Amazon S3
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Arquitetura alvo
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O diagrama a seguir mostra uma arquitetura de referência para usar a Transfer Family com SFTP para 
carregar arquivos de mainframe diretamente em um bucket do S3.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Você usa uma tarefa da JCL para transferir seus arquivos de mainframe do mainframe legado para a 
nuvem da AWS por meio do Direct Connect.

2. O Direct Connect permite que seu tráfego de rede permaneça na rede global da AWS e ignore a Internet 
pública. O Direct Connect também melhora a velocidade da rede, começando em 50 Mbps e escalando 
até 100 Gbps.

3. O endpoint da VPC permite conexões entre seus recursos de VPC e os serviços suportados sem usar a 
Internet pública. O acesso à Transfer Family e ao Amazon S3 alcança alta disponibilidade por meio de 
interfaces de rede elásticas localizadas em duas sub-redes privadas e zonas de disponibilidade.

4. O Transfer Family autentica usuários e usa o SFTP para receber seus arquivos do ambiente legado e 
movê-los para um bucket do S3.

Automação e escala

Depois que o serviço Transfer Family estiver instalado, você poderá transferir um número ilimitado de 
arquivos do mainframe para o Amazon S3 usando uma tarefa JCL como cliente SFTP. Você também 
pode automatizar a transferência de arquivos usando um agendador de tarefas em lote de mainframe para 
executar as tarefas de SFTP quando estiver pronto para transferir os arquivos do mainframe.

Ferramentas
• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 

objetos. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web.

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) provisiona uma seção logicamente 
isolada da nuvem da AWS, onde é possível executar recursos da AWS em uma rede virtual que você 
definiu. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu datacenter, com 
os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

• AWS Transfer Family — A AWS Transfer Family permite que você escale com segurança suas 
transferências recorrentes de business-to-business arquivos para o Amazon S3 e o Amazon EFS 
usando protocolos SFTP, FTPS e FTP.

Epopeias
Crie o bucket do S3 e a política de acesso

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o bucket do S3. Crie um bucket do S3 para 
hospedar os arquivos que você 
transfere do seu ambiente 
legado.

AWS geral

Crie uma função e política do 
IAM.

A Transfer Family usa sua 
função do AWS Identity and 
Access Management (IAM) para 
conceder acesso ao bucket do 
S3 criado anteriormente.

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Crie uma função do IAM que 
inclua a seguinte política do IAM:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "UserFolderListing", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<your-bucket-
name>" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:PutObject", 
                
 "s3:GetObjectAcl", 
                
 "s3:GetObject", 
                
 "s3:DeleteObjectVersion", 
                
 "s3:DeleteObject", 
                
 "s3:PutObjectAcl", 
                
 "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::<your-bucket-
name>/*" 
        } 
    ]
}

Observações: Você deve 
escolher o caso de uso de 
transferência ao criar a função do 
IAM.
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Defina o serviço de transferência

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o servidor SFTP. 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, abra 
o console Transfer Family e 
escolha Criar servidor.

2. Escolha somente SFTP 
(SSH File Transfer Protocol) 
- transfira arquivos pelo 
protocolo Secure Shell e, em 
seguida, escolha Avançar.

3. Em Provedor de identidade, 
escolha Serviço gerenciado e, 
em seguida, escolha Avançar.

4. Para o tipo de endpoint, 
escolha VPC hospedado.

5. Em Acesso, escolha Interno.
6. Em VPC, escolha sua VPC.
7. Na seção Zonas de 

disponibilidade, escolha suas 
zonas de disponibilidade e 
sub-redes.

8. Na seção Grupos de 
segurança, escolha seu grupo 
de segurança e escolha
Avançar.

9. Para Domínio, escolha
Amazon S3 e, em seguida, 
escolha Avançar.

10.Deixe as opções padrão na 
página Configurar detalhes 
adicionais e escolha Avançar.

11.Selecione Create server (Criar 
servidor).

Observações: Para obter 
mais informações sobre como 
configurar um servidor SFTP, 
consulte Criar um servidor 
habilitado para SFTP (Guia 
do usuário da AWS Transfer 
Family).

AWS geral

Obtenha o endereço do servidor. 1. Abra o console Transfer 
Family e escolha sua ID de
servidor na coluna ID do 
servidor.

2. Na seção Detalhes do 
endpoint, para Tipo de 
endpoint, escolha o ID do 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
endpoint. Isso leva você ao 
console da Amazon VPC.

3. Na guia Detalhes do console 
Amazon VPC, localize os 
nomes de DNS ao lado dos 
nomes de DNS.

Crie o key pair do cliente SFTP. Crie um key pair SSH para
Microsoft Windows ou macOS/
Linux/UNIX.

AWS geral, SSH

Crie o usuário do SFTP. 1. Abra o console Transfer 
Family, escolha Servidores
no painel de navegação e 
selecione seu servidor.

2. Na coluna ID do servidor, 
escolha a ID do servidor e 
escolha Adicionar usuário.

3. Em Nome de usuário, insira 
um nome de usuário que 
corresponda ao nome de 
usuário do seu key pair SSH.

4. Em Funçao, escolha a 
função do IAM que você criou 
anteriormente.

5. Em Home role (Criar diretório), 
escolha o bucket do S3 que 
você criou anteriormente.

6. Para chaves públicas SSH,
insira o key pair que você
criou anteriormente.

7. Escolha Add (Adicionar).

AWS geral

Transferir o arquivo do mainframe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie a chave privada SSH para 
o mainframe.

Use SFTP ou SCP para enviar 
a chave privada SSH para o 
ambiente legado.

Exemplo de SFTP:

sftp [USERNAME@mainframeIP]
[password]
cd [/u/USERNAME]
put [your-key-pair-file]

Exemplo de SCP:

Mainframe, shell z/OS Unix, FTP, 
SCP
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

scp [your-key-pair-file] 
 [USERNAME@MainframeIP]:/[u/
USERNAME]

Em seguida, armazene a chave 
SSH no sistema de arquivos z/
OS Unix com o nome de usuário 
que posteriormente executará o 
trabalho em lote de transferência 
de arquivos (por exemplo,/u/
CONTROLM). 

Observações: Para obter mais 
informações sobre o shell 
z/OS Unix, consulte Uma 
introdução aos shells do z/OS
(documentação da IBM).
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o cliente JCL SFTP. Como os mainframes não têm 
um cliente SFTP nativo, você 
deve usar o utilitário BPXBATCH 
para executar o cliente SFTP a 
partir do shell do z/OS Unix.

No editor ISPF, crie o cliente JCL 
SFTP. Por exemplo:

//JOBNAM JOB ...
//
**********************************************************************
//SFTP EXEC 
 PGM=BPXBATCH,REGION=0M  
//STDPARM DD *  
SH cp 
 "//'MAINFRAME.FILE.NAME'" 
 filename.txt;  
echo 'put filename.txt' > 
 uplcmd;  
sftp -b uplcmd -i 
 ssh_private_key_file 
 ssh_username@<transfer 
 service ip or DNS>;  
//SYSPRINT DD SYSOUT=*  
//STDOUT DD SYSOUT=*  
//STDENV DD *  
//STDERR DD SYSOUT=*

Observações: Para obter 
mais informações sobre como 
executar um comando no shell 
do z/OS Unix, consulte O utilitário 
BPXBATCH (documentação 
da IBM). Para obter mais 
informações sobre como criar 
ou editar trabalhos da JCL no z/
OS, consulte O que é o ISPF? e
o editor do ISPF (documentação 
da IBM).

JCL, mainframe, shell z/OS Unix

Execute o cliente JCL SFTP. 1. No editor ISPF, digite SUB e 
pressione a tecla ENTER após 
a criação da tarefa JCL.

2. Monitore a atividade 
de trabalho em lote de 
transferência de arquivos do 
mainframe no SDSF.

Observações: Para obter mais 
informações sobre como verificar 
a atividade de trabalhos em lote, 
consulte o Guia do usuário do 
z/OS SDSF (documentação da
IBM).

Mainframe, JCL, ISPF
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a transferência do arquivo. 1. Faça login no console de 
gerenciamento da AWS, abra 
o console do Amazon S3 e 
escolha Buckets no painel de 
navegação.

2. Escolha o balde associado à 
sua Transfer Family.

3. Na seção Objetos da guia
Objetos, localize o arquivo que 
você transferiu do mainframe.

AWS geral

Automatize o cliente JCL SFTP. Use o agendador de tarefas 
para acionar automaticamente o 
cliente JCL SFTP.

Observações: Você pode usar 
agendadores de tarefas de 
mainframe, como o BMC Control-
M ou o CA Workload Automation, 
para automatizar trabalhos 
em lote para transferências de 
arquivos com base no tempo 
e em outras dependências de 
tarefas em lote.

Agendador de Job

Recursos relacionados
• Como o AWS Transfer Family funciona
• Modernização do mainframe com a AWS

Reinicie o AWS Replication Agent automaticamente 
sem desativar o SELinux após reinicializar um 
servidor de origem RHEL

Criado por Anil Kunapareddy (AWS), Shanmugam Shanker (AWS) e Venkatramana Chintha (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Migração; sistemas 
operacionais

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: AWS 
Application Migration Service

Resumo
O AWS Application Migration Service ajuda a simplificar, agilizar e automatizar a migração de sua carga 
de trabalho do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) para a nuvem Amazon Web Services (AWS). Para 
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adicionar servidores de origem ao Application Migration Service, você instala o AWS Replication Agent nos 
servidores.

O Application Migration Service fornece replicação em tempo real, assíncrona e em nível de bloco. Isso 
significa que você pode continuar com as operações normais de TI durante todo o processo de replicação. 
Essas operações de TI podem exigir que você reinicie ou reinicie seu servidor de origem RHEL durante 
a migração. Se isso acontecer, o AWS Replication Agent não será reiniciado automaticamente e sua 
replicação de dados será interrompida. Normalmente, você pode configurar o Security-Enhanced Linux 
(SELinux) para o modo desativado ou permissivo para reiniciar automaticamente o AWS Replication Agent. 
No entanto, as políticas de segurança da sua organização podem proibir a desativação do SELinux e 
talvez você também precise renomear seus arquivos.

Esse padrão descreve como reiniciar automaticamente o AWS Replication Agent sem desativar o SELinux 
quando seu servidor de origem RHEL é reinicializado ou reiniciado durante uma migração. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma carga de trabalho RHEL local que você deseja migrar para a nuvem da AWS. 
• Serviço de migração de aplicativos inicializado a partir do console do Serviço de Migração de Aplicativos. 

A inicialização é necessária somente na primeira vez que você usa esse serviço. Para obter instruções, 
consulte a documentação do Application Migration Service.

• Uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) existente para o Application Migration 
Service Para obter mais informações, consulte a documentação do Application Migration Service

Versões

• RHEL versão 7 ou posterior

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Application Migration Service é uma solução altamente automatizada lift-and-shift (rehospeda) 
que simplifica, agiliza e reduz o custo da migração de aplicativos para a AWS.

Comandos do Linux

A tabela a seguir fornece uma lista de comandos Linux que você executará em seu servidor de origem 
RHEL. Eles também são descritos nos épicos e histórias desse padrão. 

Comando Descrição

#systemctl –version Identifica a versão do sistema.

#systemctl list-units --type=service Lista todos os serviços ativos que estão 
disponíveis no servidor RHEL.

#systemctl list-units --type=service | 
grep running

Lista todos os serviços que estão sendo 
executados atualmente no servidor RHEL.
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#systemctl list-units --type=service | 
grep failed

Lista todos os serviços que falharam ao carregar 
após a reinicialização ou reinicialização do servidor 
RHEL.

restorecon -Rv /etc/rc.d/init.d/aws-
replication-service

Muda o contexto paraaws-replication-
service.

yum install policycoreutils* Instala os principais utilitários da política que são 
necessários para a operação do sistema SELinux.

ausearch -c "insmod" --raw | 
audit2allow -M my-modprobe

Pesquisa o registro de auditoria e cria um módulo 
para políticas.

semodule -i my-modprobe.pp Ativa a política.

cat my-modprobe.te Exibe o conteúdo domy-modprobe.te arquivo.

semodule -l | grep my-modprobe Verifica se a política foi carregada no módulo 
SELinux.

Epopeias
Instale o AWS Replication Agent e reinicie o servidor de origem RHEL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário do Application 
Migration Service com uma 
chave de acesso e uma chave de 
acesso secreta.

Para instalar o AWS Replication 
Agent, você deve criar um 
usuário do Application Migration 
Service com as credenciais 
necessárias da AWS. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Application 
Migration Service.

Engenheiro de migração

Instale o AWS Replication Agent. 1. Faça login no AWS 
Management Console e 
abra o console do AWS 
Migration Service em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
mgn/home.

2. Defina as configurações 
de replicação seguindo as 
instruções na documentação 
do Application Migration 
Service.

3. Instale o AWS Replication 
Agent seguindo as instruções 
na documentação do 
Application Migration Service.

4. Na página Servidores de 
origem, escolha o servidor de 
origem RHEL e, em seguida, 
escolha Replicação para 
iniciar a replicação inicial. 

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Application Migration Service

Reinicie ou reinicie o servidor de 
origem RHEL.

Reinicie ou reinicie seu servidor 
de origem RHEL quando o
status de replicação de dados for
exibido Integridade no painel de 
migração.

Engenheiro de migração

Verifique o status da replicação 
de dados.

Aguarde uma hora e verifique 
novamente o status da replicação 
de dados no painel de migração. 
Deveria estar no estado parado.

Engenheiro de migração

Verifique o status do AWS Replication Agent no servidor de origem RHEL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a versão do sistema. Abra a interface da linha de 
comando do seu servidor 
de origem RHEL e execute 
o seguinte comando para 
identificar a versão do sistema:

#systemctl –version

Engenheiro de migração

Listar todos os serviços ativos. Para listar todos os serviços 
ativos disponíveis no servidor 
RHEL, execute o comando:

#systemctl list-units --
type=service

Engenheiro de migração

Listar todos os serviços em 
execução.

Para listar todos os serviços 
que estão sendo executados 
atualmente no servidor RHEL, 
use o comando:

#systemctl list-units 
--type=service | grep 
running

Engenheiro de migração

Listar todos os serviços que 
falharam ao carregar.

Para listar todos os serviços que 
falharam ao carregar após a 
reinicialização ou reinicialização 
do servidor RHEL, execute o 
comando:

#systemctl list-units 
--type=service | grep 
failed

Engenheiro de migração
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Crie e execute o módulo SELinux

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Alterar o contexto de segurança. Na interface da linha de comando 
do seu servidor de origem 
RHEL, execute o seguinte 
comando para alterar o contexto 
de segurança do serviço de 
replicação da AWS:

restorecon -Rv /
etc/rc.d/init.d/aws-
replication-service

Engenheiro de migração

Instale os principais utilitários. Para instalar os principais 
utilitários necessários para a 
operação do sistema SELinux 
e suas políticas, execute o 
comando:

yum install 
policycoreutils*

Engenheiro de migração

Pesquise o registro de auditoria e 
crie um módulo para políticas.

Execute o comando :

ausearch -c "insmod" --
raw | audit2allow -M my-
modprobe

Engenheiro de migração

Exiba o conteúdo do my-
modprobe-te arquivo.

Omy-modprobe.te arquivo 
é gerado pelo comando
audit2allow. Ele inclui os 
domínios do SELinux, o diretório 
de origem da política e os 
subdiretórios e especifica as 
regras e transições do vetor 
de acesso associadas aos 
domínios. Para exibir o conteúdo 
do arquivo, execute o comando:

cat my modprobe.te

Engenheiro de migração

Ative a política. Para inserir o módulo e tornar o 
pacote de políticas ativo, execute 
o comando:

semodule -i my-
modprobe.pp

Engenheiro de migração

Verifique se o módulo foi 
carregado.

Execute o comando :

semodule -l | grep my-
modprobe

Depois que o módulo SELinux for 
carregado, você não precisará 
mais configurar o SELinux para o 

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modo desativado ou permissivo
durante a migração.

Reinicialize ou reinicie o servidor 
de origem RHEL e verifique o 
status da replicação de dados.

Abra o console do AWS 
Migration Service, navegue até 
o progresso da replicação de 
dados e reinicie ou reinicie seu 
servidor de origem RHEL. A 
replicação de dados agora deve 
ser retomada automaticamente 
após a reinicialização do servidor 
de origem RHEL.

Engenheiro de migração

Recursos relacionados
• Documentação do serviço de migração de aplicativos
• Materiais de treinamento técnico
• Solução de problemas do AWS Replication Agent
• Políticas do ApplicMigration Service

Rearquiteto
Tópicos

• Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle em tipo de dados booleano para Amazon 
Aurora PostgreSQL (p. 1284)

• Crie usuários e funções de aplicativos no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1291)
• Emule o Oracle DR usando um banco de dados global Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1299)
• Migre incrementalmente do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o 

Oracle SQL Developer e o AWS SCT (p. 1303)
• Carregue arquivos BLOB em TEXT usando a codificação de arquivos no Aurora compatível com 

PostgreSQL (p. 1307)
• Migre o Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL com AWS SCT e AWS DMS 

usando AWS CLI e AWS CloudFormation (p. 1318)
• Migre pacotes pragma Oracle SERIALLY_REUSABLE para o PostgreSQL (p. 1327)
• Migre tabelas externas da Oracle para o Amazon Aurora Edição compatível com 

PostgreSQL (p. 1332)
• Migre índices baseados em funções do Oracle para o PostgreSQL (p. 1337)
• Migre funções nativas do Oracle para o PostgreSQL usando extensões (p. 1341)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server do Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB usando 

o AWS DMS (p. 1346)
• Migre um banco de dados ThoughtSpot Falcon local para o Amazon Redshift (p. 1352)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon DynamoDB usando o AWS DMS (p. 1360)
• Migre uma tabela particionada da Oracle para o PostgreSQL usando o AWS DMS (p. 1364)
• Migre e replique arquivos VSAM para o Amazon RDS ou o Amazon MSK usando o Connect from 

Precisely (p. 1366)
• Migre do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for MySQL (p. 1377)
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(1) em tipo de dados booleano

• Migre do IBM Db2 no Amazon EC2 para o Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS DMS e 
o AWS SCT (p. 1383)

• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando SharePlex o AWS 
DMS (p. 1389)

• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando visualizações materializadas e o 
AWS DMS (p. 1395)

• Migre do Oracle no Amazon EC2 para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 
SCT (p. 1403)

• Migre do Oracle para o Amazon DocumentDB usando o AWS DMS (p. 1409)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for MariaDB usando o AWS 

DMS e o AWS SCT (p. 1414)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1420)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for PostgreSQL usando um espectador 

Oracle e o AWS DMS (p. 1424)
• Migre do banco de dados Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o Oracle 

GoldenGate (p. 1432)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon Redshift usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1437)
• Migre um banco de dados Oracle para o Aurora PostgreSQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1443)
• Migrar dados de um banco de dados Oracle on-premises para o Aurora PostgreSQL (p. 1450)
• Migre do SAP ASE para o Amazon RDS for SQL Server usando o AWS DMS (p. 1457)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando o 

AWS DMS (p. 1461)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando 

agentes de extração de dados do AWS (p. 1464)
• Migre um banco de dados Teradata para o Amazon Redshift usando agentes de extração de dados do 

AWS SCT (p. 1467)
• Migre um banco de dados Vertica local para o Amazon Redshift usando agentes de extração de dados 

do AWS SCT (p. 1470)
• Migrar um banco de dados MySQL no local para o Aurora MySQL (p. 1473)
• Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o ECPG (p. 1477)
• Migre colunas geradas virtuais do Oracle para o PostgreSQL (p. 1489)
• Configurar a funcionalidade Oracle UTL_FILE no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1493)
• Valide objetos de banco de dados após a migração da Oracle para o Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1503)

Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle 
em tipo de dados booleano para Amazon Aurora 
PostgreSQL

Criado por Naresh Damera (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Destino:  Amazon Aurora 
PostgreSQL
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Converter o tipo de dados VARCHAR2 

(1) em tipo de dados booleano

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; 
Desenvolvimento e teste de 
software; Armazenamento e 
backup; Bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; AWS DMS; Amazon 
RDS; AWS SCT

Resumo
Durante uma migração do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle para a edição 
compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL, você pode encontrar uma incompatibilidade de dados 
ao validar a migração no Amazon Web Services (AWS) Database Migration Service (AWS) Database 
Migration Service (AWS DMS). Para evitar essa incompatibilidade, você pode converter o tipo de dados 
VARCHAR2 (1) em tipo de dados booleano.

O tipo de dados VARCHAR2 armazena cadeias de texto de comprimento variável, e VARCHAR2 (1) indica 
que a string tem 1 caractere de comprimento ou 1 byte. Para obter mais informações sobre o VARCHAR2, 
consulte Tipos de dados integrados da Oracle (documentação da Oracle).

Nesse padrão, na coluna da tabela de dados da fonte de amostra, os dados VARCHAR2 (1) são Y, para
Sim, ou N, para Não.  Esse padrão inclui instruções para usar o AWS DMS e o AWS Schema Conversion 
Tool (AWS SCT) para converter esse tipo de dados dos valores Y e N em VARCHAR2 (1) em valores
verdadeiros ou falsos em booleano.

Público-alvo

Esse padrão é recomendado para aqueles que têm experiência na migração de bancos de dados Oracle 
para o Aurora, compatíveis com PostgreSQL, usando o AWS DMS. Ao concluir a migração, siga as 
recomendações em Convertendo Oracle em Amazon RDS for PostgreSQL ou Amazon Aurora PostgreSQL
(documentação do AWS SCT).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Confirme se seu ambiente está preparado para o Aurora, incluindo a configuração de credenciais, 

permissões e um grupo de segurança. Para obter mais informações, consulte Configurando seu 
ambiente para o Amazon Aurora (documentação do Aurora).

• Um banco de dados de origem do Amazon RDS for Oracle que contém uma coluna de tabela com dados 
VARCHAR2 (1).

• Uma instância de banco de dados de destino compatível com PostgreSQL Para obter mais informações, 
consulte Criar um cluster de banco de dados e conectar-se a um banco de dados em um cluster de 
banco de dados do Aurora PostgreSQL (documentação do Aurora).

Versões do produto

• Amazon RDS for Oracle versão 12.1.0.2 ou posterior.
• AWS DMS versão 3.1.4 ou posterior. Para obter mais informações, consulte Uso de um banco de dados 

Oracle como fonte para o AWS DMS e Uso de um banco de dados PostgreSQL como destino para o 
AWS DMS (documentação do AWS DMS). Recomendamos que você use a versão mais recente do 
AWS DMS para obter o suporte mais abrangente de versões e dos recursos.
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• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) versão 1.0.632 ou posterior. Recomendamos que você use a 
versão mais recente do AWS SCT para obter o suporte mais abrangente de versões e dos recursos.

• O Aurora oferece suporte às versões do PostgreSQL listadas em Versões do Database Engine para o 
Aurora PostgreSQL (documentação do Aurora).

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Amazon RDS para instância de banco de dados Oracle

Pilha de tecnologias de destino

Instância de banco de dados do Amazon Aurora compatível com PostgreSQL

Arquitetura de origem e destino

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 
nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ajuda você a configurar, operar e 
escalar um banco de dados relacional da Oracle na Nuvem AWS.

• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) oferece suporte a migrações heterogêneas de bancos 
de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

Outros serviços

• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento integrado que simplifica o desenvolvimento 
e o gerenciamento de bancos de dados Oracle em implantações tradicionais e baseadas em nuvem. 
Nesse padrão, você usa essa ferramenta para se conectar à instância de banco de dados Amazon RDS 
for Oracle e consultar os dados.

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados. Nesse padrão, você 
usa essa ferramenta para se conectar à instância do banco de dados Aurora e consultar os dados.

Epopeias
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um relatório de migração do 
banco de dados.

1. No AWS SCT, crie um 
relatório de avaliação da 
migração do banco de dados. 
Para obter mais informações, 

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consulte Criar relatórios de 
avaliação de migração.

2. Analise e execute os itens de 
ação no relatório de avaliação 
da migração. Para obter mais 
informações, consulte Itens de 
ação do relatório de avaliação.

Desabilite restrições de chaves 
estrangeiras no banco de dados 
de destino.

No PostgreSQL, as chaves 
estrangeiras são implementadas 
usando acionadores. Durante 
a fase de carregamento 
completo, o AWS DMS carrega 
cada tabela, uma por vez. É 
altamente recomendável que 
você desabilite restrições de 
chaves estrangeiras durante um 
carregamento completo usando 
um dos seguintes métodos:

• Desative temporariamente 
todos os triggers da instância e 
conclua o carregamento total.

• Use o parâmetro
session_replication_role
no PostgreSQL.

Se não for possível desativar as 
restrições de chave estrangeira, 
crie uma tarefa de migração 
do AWS DMS para os dados 
primários que sejam específicos 
da tabela principal e da tabela 
secundária.

DBA, Desenvolvedor

Desabilite as chaves primárias e 
as chaves exclusivas no banco 
de dados de destino.

Usando os comandos a seguir, 
desative as chaves primárias e 
as restrições no banco de dados 
de destino. Isso ajuda a melhorar 
o desempenho da tarefa de 
carregamento inicial.

ALTER TABLE <table> DISABLE 
 PRIMARY KEY;

ALTER TABLE <table> 
 DISABLE CONSTRAINT 
 <constraint_name>;

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a tarefa de carregamento 
inicial.

No AWS DMS, crie a tarefa 
de migração para a carga 
inicial. Para obter instruções, 
consulte Criação de uma tarefa. 
Para o método de migração, 
escolha Migrar dados existentes. 
Esse método de migração é
chamadoFull Load na API. 
Não inicie essa tarefa ainda.

DBA, Desenvolvedor

Edite as configurações da tarefa 
de carregamento inicial.

Edite as configurações da tarefa 
para adicionar validação de 
dados. Essas configurações de 
validação devem ser criadas em 
um arquivo JSON. Para obter 
instruções e exemplos, consulte
Especificação de configurações 
de tarefas. Adicione as seguintes 
validações:

• Para validar se os dados 
VARCHAR2 (1) foram 
convertidos com precisão em 
booleano no banco de dados 
de destino, adicione o código 
no script de validação de 
dados na seção Informações 
adicionais (p. 1291) desse 
padrão. O script de validação 
converte os valores booleanos 
de 1 em Y e 0 em N na tabela 
de destino e, em seguida, 
compara os valores na tabela 
de destino com a tabela de 
origem.

Para validar o restante da 
migração de dados, ative a 
validação de dados na tarefa. 
Para obter mais informações, 
consulte Configurações de 
tarefas de validação de dados.

Administrador da AWS, DBA

Crie a tarefa de replicação 
contínua.

No AWS DMS, crie a tarefa 
de migração que mantenha 
o banco de dados de destino 
sincronizado com o banco de 
dados de origem. Para obter 
instruções, consulte Criação 
de uma tarefa. Para o método 
de migração, escolha Replicar 
somente alterações de dados. 
Não inicie essa tarefa ainda.

DBA
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Teste as tarefas de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie dados de amostra para 
testes.

No banco de dados de origem, 
crie uma tabela de amostra com 
dados para fins de teste.

Desenvolvedor

Confirme se não há atividades 
conflitantes.

Use opg_stat_activity para 
verificar se há alguma atividade 
no servidor que possa afetar 
a migração. Para obter mais 
informações, consulte Coletor de 
estatísticas (documentação do 
PostgreSQL).

Administrador da AWS

Inicie as tarefas de migração do 
AWS DMS.

No console do AWS DMS, na 
página Dashboard, inicie o 
carregamento inicial e as tarefas 
de replicação contínua que você 
criou no épico anterior.

Administrador da AWS

Monitore as tarefas e os estados 
de carregamento da tabela.

Durante a migração, monitore 
o status da tarefa e os estados 
da tabela. Quando a tarefa de 
carregamento inicial estiver 
concluída, na guia Estatísticas da 
tabela:

• O estado da carga deve ser
Tabela concluída.

• O estado de validação deve 
ser validado.

Administrador da AWS

Verifique os resultados da 
migração.

Usando pgAdmin, consulte a 
tabela no banco de dados de 
destino. Uma consulta bem-
sucedida indica que os dados 
foram migrados com êxito.

Desenvolvedor

Adicione chaves primárias e 
chaves estrangeiras no banco de 
dados de destino.

Crie a chave primária e a chave 
externa no banco de dados 
de destino. Para obter mais 
informações, consulte ALTER 
TABLE (site do PostgreSQL).

DBA

Limpe os dados do teste. Nos bancos de dados de origem 
e de destino, limpe os dados 
que foram criados para testes 
unitários.

Desenvolvedor
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Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conclua a migração. Repita o épico anterior, teste 
as tarefas de migração usando 
os dados de origem reais. Isso 
migra os dados da fonte para o 
banco de dados de destino.

Desenvolvedor

Confirme se os bancos de dados 
de origem e de destino estão 
sincronizados.

Confirme se os bancos de 
dados de origem e de destino 
estão sincronizados. Para obter 
mais informações e instruções, 
consulte Validação de dados do 
AWS DMS.

Desenvolvedor

Interrupção do banco de dados 
de origem.

Interrupção do banco de dados 
do Amazon RDS for Oracle. 
Para obter instruções, consulte
Interrupção temporária de uma 
instância de banco de dados 
do Amazon RDS. Quando você 
interrompe o banco de dados 
de origem, a carga inicial e as 
tarefas de replicação contínua no 
AWS DMS são automaticamente 
interrompidas. Nenhuma ação 
adicional é necessária para 
interromper essas tarefas.

Desenvolvedor

Recursos relacionados
Referências da AWS

• Migre um banco de dados Oracle para o Aurora PostgreSQL usando o AWS DMS e o AWS SCT (AWS 
Prescriptive Guidance)

• Conversão do Oracle no Amazon RDS for PostgreSQL ou Amazon Aurora PostgreSQL (documentação 
do AWS SCT)

• Como o AWS DMS funciona (documentação do AWS DMS)

Outras referências

• Tipo de dados booleano (documentação do PostgreSQL)
• Tipos de dados integrados da Oracle (documentação da Oracle)
• pgAdmin (site do pgAdmin)
• SQL Developer (site da Oracle)

Tutorial e vídeos

• Primeiros passos com o AWS DMS
• Começando a usar o Amazon RDS
• Introdução ao AWS DMS (vídeo)
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• Entendendo o Amazon RDS (vídeo)

Informações adicionais
Script de validação de dados

O script de validação de dados a seguir converte 1 em Y e 0 em N. Isso ajuda a tarefa do AWS DMS a 
concluir e passar com êxito na validação da tabela.

{
"rule-type": "validation",
"rule-id": "5",
"rule-name": "5",
"rule-target": "column",
"object-locator": {
"schema-name": "ADMIN",
"table-name": "TEMP_CHRA_BOOL",
"column-name": "GRADE"
},
"rule-action": "override-validation-function",
"target-function": "case grade when '1' then 'Y' else 'N' end" 
        }

Acase instrução no script executa a validação. Se a validação falhar, o AWS DMS insere um registro na 
tabela public.awsdms_validation_failures_v1 na instância do banco de dados de destino. Esse registro 
inclui o nome da tabela, a hora do erro e os detalhes sobre os valores incompatíveis nas tabelas de origem 
e de destino.

Se você não adicionar esse script de validação de dados à tarefa do AWS DMS e os dados forem inseridos 
na tabela de destino, a tarefa do AWS DMS mostrará o estado da validação como Registros incompatíveis.

Durante a conversão do AWS SCT, a tarefa de migração do AWS DMS altera o tipo de dados do tipo de 
dados VARCHAR2 (1) para booleano e adiciona uma restrição de chave primária na"NO" coluna.

Crie usuários e funções de aplicativos no Aurora 
compatível com PostgreSQL

Criado por Abhishek Verma (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Qualquer banco de dados Alvo: banco de dados 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: código aberto Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

Resumo
Quando você migra para a edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL, os usuários e funções 
do banco de dados que existem no banco de dados de origem devem ser criados no banco de dados 
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compatível com o Aurora PostgreSQL. Você pode criar os usuários e as funções no Aurora compatíveis 
com PostgreSQL usando duas abordagens diferentes:

• Use usuários e funções semelhantes no alvo e no banco de dados de origem. Nessa abordagem, as 
linguagens de definição de dados (DDLs) são extraídas para usuários e funções do banco de dados de 
origem. Em seguida, eles são transformados e aplicados ao banco de dados de destino compatível com 
o Aurora PostgreSQL. Por exemplo, a postagem do blog Usar SQL para mapear usuários, funções e 
concessões do Oracle para o PostgreSQL abrange o uso da extração de um mecanismo de banco de 
dados de origem Oracle.

• Use usuários e funções padronizados que são comumente usados durante o desenvolvimento, a 
administração e para realizar outras operações relacionadas no banco de dados. Isso inclui operações 
somente de leitura, leitura/gravação, desenvolvimento, administração e implantação realizadas pelos 
respectivos usuários.

Esse padrão contém as concessões necessárias para a criação de usuários e funções no Aurora, 
compatível com PostgreSQL, necessárias para a abordagem padronizada de usuários e funções. 
As etapas de criação de usuários e funções estão alinhadas à política de segurança de conceder o 
mínimo de privilégios aos usuários do banco de dados. A tabela a seguir lista os usuários, suas funções 
correspondentes e seus detalhes no banco de dados.

Usuários Funções Finalidade

APP_read APP_RO Usado para acesso somente de 
leitura no esquemaAPP

APP_WRITE APP_RW Usado para as operações 
de gravação e leitura no 
esquemaAPP

APP_dev_user APP_DEV Usado para fins de 
desenvolvimento no 
esquemaAPP_DEV, com 
acesso somente para leitura no 
esquemaAPP

Admin_User rds_superuser Usado para realizar operações 
de administrador no banco de 
dados

APP APP_DEP Usado para criar os objetos 
sob oAPP esquema e para 
implantação de objetos noAPP
esquema

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS)
• Um banco de dados PostgreSQL, banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition ou 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para banco de dados PostgreSQL

Versões do produto

• Todas as versões do PostgreSQL
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Qualquer banco de dados

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Aurora Compatível com Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra as funções do usuário e a arquitetura do esquema no banco de dados 
compatível com o Aurora PostgreSQL.

                                                                                                                                    

Automação e escala

Esse padrão contém o script de criação de usuários, funções e esquema, que você pode executar várias 
vezes sem nenhum impacto para os usuários existentes do banco de dados de origem ou de destino.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL é um mecanismo de banco de dados 
relacional totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

Outros serviços

• O psql é uma ferramenta de front-end baseada em terminal que é instalada com cada instalação do 
banco de dados PostgreSQL. Ele tem uma interface de linha de comando para executar comandos SQL, 
PL-PGSQL e sistema operacional.

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Epopéias
Crie os usuários e as funções

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o usuário de implantação. O usuário de implantaçãoAPP
será usado para criar e modificar 
os objetos do banco de dados 
durante as implantações. 
Use os scripts a seguir para 
criar a função de usuário 
de implantaçãoAPP_DEP no 
esquemaAPP. Valide os direitos 
de acesso para garantir que 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
esse usuário tenha somente 
o privilégio de criar objetos no 
esquema necessárioAPP.

1. Connect ao usuário 
administrador e crie o 
esquema.

CREATE SCHEMA APP;

2. Criar o usuário

CREATE USER APP WITH 
 PASSWORD  <password> ;

3. Crie a função do .

CREATE ROLE APP_DEP ;
GRANT all on  schema APP 
 to APP_DEP ;
GRANT USAGE ON SCHEMA APP 
 to APP_DEP ;
GRANT connect on database 
 <db_name>  to APP_DEP ;
GRANT APP_DEP to APP;

4. Para testar os privilégios, 
conecte-seAPP e crie as 
tabelas.

set search_path to APP;
SET
CREATE TABLE test(id 
 integer ) ;
CREATE TABLE

5. Verifique os privilégios.

select schemaname  , 
 tablename , tableowner 
    from pg_tables where 
 tablename like 'test' ;
schemaname   | tablename | 
  tableowner  
APP                  | 
 test            | APP
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o usuário somente para 
leitura.

O usuário somente 
leituraAPP_read será usado 
para realizar a operação somente 
leitura no esquemaAPP. Use 
os scripts a seguir para criar o 
usuário somente para leitura. 
Valide os direitos de acesso 
para garantir que esse usuário 
tenha privilégios somente de ler 
os objetos no esquemaAPP e 
de conceder automaticamente 
acesso de leitura para quaisquer 
novos objetos criados no 
esquemaAPP.

1. Crie o usuárioAPP_read.

create user APP_read ;
alter user APP_read 
 with password 
 'your_password' ;

2. Crie a função do .

CREATE ROLE APP_ro ;
GRANT SELECT ON ALL TABLES 
 IN SCHEMA  APP  TO  
 APP_RO   ;
GRANT USAGE ON SCHEMA  APP 
   TO APP_RO
GRANT CONNECT ON DATABASE  
 testdb  TO APP_RO ;
GRANT APP_RO TO APP_read;

3. Para testar os privilégios, faça 
login usando oAPP_read
usuário.

set search_path to APP ;
create table test1( id 
 integer) ;
ERROR:  permission denied 
 for schema APP
LINE 1: create table 
 test1( id integer) ;
insert into test values 
 (34) ;
ERROR: permission denied 
 for table test SQL state: 
 42501
select from test
no rows selected

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o usuário de leitura/
gravação.

O usuário de leitura/
gravaçãoAPP_WRITE será usado 
para realizar operações de leitura 
e gravação no esquemaAPP. 
Use os scripts a seguir para criar 
o usuário de leitura/gravação 
e conceder a ele aAPP_RW
função. Valide os direitos de 
acesso para garantir que esse 
usuário tenha privilégios de 
leitura e gravação somente nos 
objetos no esquemaAPP e para 
conceder automaticamente 
acesso de leitura e gravação 
para qualquer novo objeto criado 
no esquemaAPP.

1. Criar o usuário

CREATE USER APP_WRITE ;
alter user APP_WRITE 
  with password 
 'your_password' ;

2. Crie a função do .

CREATE ROLE APP_RW;
GRANT SELECT, INSERT, 
 UPDATE, DELETE ON ALL 
 TABLES IN SCHEMA APP   TO 
 APP_RW ;
GRANT CONNECT ON DATABASE 
 postgres to APP_RW ;
GRANT USAGE ON SCHEMA APP 
 to APP_RW ;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES 
 IN SCHEMA APP
GRANT SELECT, INSERT, 
 UPDATE, DELETE ON TABLES 
 TO APP_RW ;
GRANT APP_RW to APP_WRITE

3. Para testar os privilégios, faça 
login usando oAPP_WRITE
usuário.

SET SEARCH_PATH to APP;
CREATE TABLE test1( id 
 integer) ;
ERROR:   permission denied 
 for schema APP
LINE 1: create table 
 test1( id integer) ;
SELECT * FROM test ;
id  
----
12
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
INSERT INTO test values 
 (31) ;
INSERT 0 1

Crie o usuário administrador. O usuário 
administradorAdmin_User
será usado para realizar 
operações administrativas no 
banco de dados. Exemplos 
dessas operações sãoCREATE 
ROLECREATE DATABASE e.
Admin_Userusa a função 
incorporadards_superuser
para realizar operações 
administrativas no banco 
de dados. Use os scripts 
a seguir para criar e testar 
o privilégio do usuário 
administradorAdmin_User no 
banco de dados.

1. Crie o usuário e conceda a 
função.

create user Admin_User 
 WITH PASSWORD   ‘Your 
 password’
ALTER user Admin_user 
 CREATEDB;
ALTER user Admin_user 
 CREATEROLE;

2. Para testar o privilégio, faça 
login com oAdmin_User
usuário.

SELECT * FROM APP.test ; 
  id 
  ---- 
   31
CREATE ROLE TEST ;
CREATE DATABASE test123 ;

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o usuário de 
desenvolvimento.

O usuário de 
desenvolvimentoAPP_dev_user
terá direitos para criar os 
objetos em seu esquema 
localAPP_DEV e acessar 
de leitura no esquemaAPP. 
Use os scripts a seguir para 
criar e testar os privilégios do 
usuárioAPP_dev_user no banco 
de dados.

1. Criar o usuário

CREATE USER APP1_dev_user 
 with password ‘your 
 password’;

2. Crie oAPP_DEV esquema 
paraApp_dev_user o.

CREATE SCHEMA APP1_DEV ;

3. Crie a função do APP_DEV.

CREATE ROLE APP1_DEV ;
GRANT   APP1_RO to 
 APP1_DEV ;
GRANT SELECT ON ALL TABLES 
 IN SCHEMA APP1_DEV to 
 APP1_dev_user
GRANT USAGE, CREATE 
 ON SCHEMA APP1_DEV to 
 APP1_DEV_USER
GRANT APP1_DEV  to 
 APP1_DEV_USER ;

4. Para testar os privilégios, faça 
login emAPP_dev_user.

CREATE TABLE 
 APP1_dev.test1( id 
 integer ) ;
CREATE TABLE
INSERT into APP1_dev.test1 
 ( select * from 
 APP1.test );
INSERT 0 1
CREATE TABLE APP1.test4 
 ( id int) ;
ERROR:   permission denied 
 for schema APP1
LINE 1: create table 
 APP1.test4 ( id int) ;

DBA
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Recursos relacionados
Documentação do PostgreSQL

• CRIAR FUNÇÃO
• CRIAR USUÁRIO
• Funções predefinidas

 

Informações adicionais
Aprimoramento do PostgreSQL 14

O PostgreSQL 14 fornece um conjunto de funções predefinidas que dão acesso a determinados recursos 
e informações privilegiados e comumente necessários. Os administradores (incluindo funções que têm 
oCREATE ROLE privilégio) podem conceder essas funções ou outras funções em seu ambiente aos 
usuários, fornecendo a eles acesso aos recursos e informações especificados.

Os administradores podem conceder aos usuários acesso a essas funções usando oGRANT comando. Por 
exemplo, para conceder apg_signal_backend função aAdmin_User, você pode executar o seguinte 
comando.

GRANT pg_signal_backend TO Admin_User;

Apg_signal_backend função tem como objetivo permitir que os administradores habilitem funções 
confiáveis e não superusuários para enviar sinais para outros back-ends. Para obter mais informações, 
consulte Aprimoramento do PostgreSQL.

Ajustando o acesso

Em alguns casos, pode ser necessário fornecer acesso mais granular aos usuários (por exemplo, acesso 
baseado em tabela ou acesso baseado em colunas). Nesses casos, funções adicionais podem ser criadas 
para conceder esses privilégios aos usuários. Para obter mais informações, consulte PostgreSQL

Emule o Oracle DR usando um banco de dados global 
Aurora compatível com PostgreSQL
Criado por HariKrishna Boorgadda (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Destino:  Aurora PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; 
Modernização; Bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
As melhores práticas para recuperação de desastres corporativos (DR) consistem basicamente em 
projetar e implementar sistemas de hardware e software tolerantes a falhas que possam sobreviver a 
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um desastre (continuidade dos negócios) e retomar as operações normais (retomada dos negócios), 
com intervenção mínima e, idealmente, sem perda de dados. Criar ambientes tolerantes a falhas para 
satisfazer os objetivos corporativos de DR pode ser caro e demorado e exige um forte comprometimento 
da empresa.

O Oracle Database fornece três abordagens diferentes de DR que oferecem o mais alto nível de proteção 
e disponibilidade de dados em comparação com qualquer outra abordagem para proteger dados Oracle.

• Dispositivo Oracle Zero Data Loss Recovery
• Oracle Active Data Guard
• Oráculo GoldenGate

Esse padrão fornece uma maneira de emular o Oracle GoldenGate DR usando um banco de dados global 
Amazon Aurora. A arquitetura de referência usa o Oracle GoldenGate para DR em três regiões da AWS. O 
padrão percorre a mudança de plataforma da arquitetura de origem para o banco de dados global Aurora 
nativo da nuvem, baseado na edição compatível com Amazon Aurora PostgreSQL.

Os bancos de dados globais do Aurora foram criados para aplicações com uma presença global. Um único 
banco de dados Aurora abrange várias regiões da AWS com até cinco regiões secundárias. Os bancos de 
dados globais do Aurora fornecem os seguintes recursos:

• Replicação física em nível de armazenamento
• Leituras globais de baixa latência
• Recuperação rápida de desastres devido a interrupções em toda a região
• Migrações rápidas entre regiões
• Baixo atraso de replicação em todas as regiões
• L impacto noittle-to-no desempenho em seu banco de dados

Para obter mais informações sobre os recursos e vantagens do banco de dados global do Aurora, consulte
Usar bancos de dados globais do Aurora. Para obter mais informações sobre falhas não planejadas e 
gerenciadas, consulte Uso de failover em um banco de dados global do Amazon Aurora.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Um driver PostgreSQL Java Database Connectivity (JDBC) para conectividade de aplicativos
• Um banco de dados global do Aurora baseado na edição compatível com PostgreSQL
• Um banco de dados Oracle Real Application Clusters (RAC) migrado para o banco de dados global 

Aurora com base no Aurora PostgreSQL compatível

Limitações dos bancos de dados globais do Aurora

• Os bancos de dados globais do Aurora não estão disponíveis em todas as regiões da AWS. Para obter 
uma lista de regiões compatíveis, consulte Bancos de dados globais do Aurora PostgreSQL.

• Para obter informações sobre recursos que não são suportados e outras limitações dos bancos de 
dados globais do Aurora, consulte as Limitações dos bancos de dados globais do Amazon Aurora.

Versões do produto

• Edição compatível com Amazon Aurora PostgreSQL versão 10.14 ou posterior
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle RAC de quatro nós
• Oráculo GoldenGate

Arquitetura de origem

O diagrama a seguir mostra três clusters com Oracle RAC de quatro nós em diferentes regiões da AWS 
replicados usando o Oracle GoldenGate.

Pilha de tecnologias de destino

• Um banco de dados global Amazon Aurora de três clusters baseado no Aurora PostgreSQL, compatível 
com um cluster na região primária, dois clusters em diferentes regiões secundárias

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• Os bancos de dados globais de Amazon Aurora abrangem várias regiões da AWS, fornecendo leituras 
globais de baixa latência e recuperação rápida de qualquer interrupção que possa afetar toda uma 
RegiãoAWS.

Épicos
Adicionar regiões com instâncias de banco de dados de leitor

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexe um ou mais Aurora 
secundários.

No menu AWS Management 
Console, escolha Amazon 
Aurora. Selecione o cluster 
primário, escolha Ações e 
escolha Adicionar região na lista 
suspensa.

DBA

Selecionar a classe da instância. Você pode alterar a classe da 
instância do cluster secundário. 
No entanto, recomendamos 
mantê-la igual à classe de 
instância primária do cluster.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione a terceira região. Repita as etapas deste épico 
para adicionar um cluster na 
terceira região.

DBA

Failover o banco de dados global do Aurora

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Remova o cluster primário 
do banco de dados global do 
Aurora.

1. Na página Bancos de dados, 
escolha o cluster primário.

2. Selecionar Remover do global
para fazer failover para um 
cluster secundário.

DBA

Reconfigure o aplicativo a fim de 
desviar o tráfego de gravação 
para o cluster recém-promovido.

Modifique o endpoint no 
aplicativo com o do cluster 
recém-promovido.

DBA

Pare de emitir qualquer 
operação de gravação no cluster 
indisponível.

Interromper o aplicativo e 
qualquer atividade de linguagem 
de manipulação de dados (DML) 
no cluster que você removeu.

DBA

Crie um novo banco de dados 
global Aurora.

Agora você pode criar um banco 
de dados global do Aurora com o 
cluster recém-promovido como o 
cluster primário.

DBA

Inicie o cluster primário

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecionar o cluster primário do 
banco de dados global.

No console do Amazon Aurora, 
na configuração do Banco de 
Dados Global, escolha o cluster 
primário.

DBA

Inicie o cluster. Na lista suspensa Ações, escolha
Iniciar. Esse processo pode levar 
algum tempo. Atualize a tela para 
ver o status ou verifique a coluna
Status para ver o estado atual 
do cluster após a conclusão da 
operação.

DBA

Limpar recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua os clusters secundários 
restantes.

Depois que o piloto de failover 
for concluído, remova os clusters 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
secundários do banco de dados 
global.

Exclua o cluster primário. Remova o cluster. DBA

Recursos relacionados
• Usar bancos de dados globais do Amazon Aurora
• Soluções de recuperação de desastres do Aurora PostgreSQL usando o banco de dados global Amazon 

Aurora (postagem no blog)

Migre incrementalmente do Amazon RDS for Oracle 
para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o Oracle 
SQL Developer e o AWS SCT
Criado por Pinesh Singal (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  PostgreSQL do 
Amazon RDS

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle; Código 
aberto

Tecnologias: Migração; bancos 
de dados; modernização

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon RDS

Resumo
Muitas estratégias e abordagens de migração são executadas em várias fases, que podem durar de 
algumas semanas a vários meses. Durante esse período, você pode enfrentar atrasos devido a patches 
ou atualizações nas instâncias de banco de dados Oracle de origem que você deseja migrar para 
as instâncias de banco de dados PostgreSQL. Para evitar essa situação, recomendamos que você 
migre incrementalmente o código restante do banco de dados Oracle para o código do banco de dados 
PostgreSQL.

Esse padrão fornece uma estratégia de migração incremental sem tempo de inatividade para uma 
instância de banco de dados Oracle de vários terabytes que tem um grande número de transações 
realizadas após a migração inicial e que deve ser migrada para um banco de dados PostgreSQL. Você 
pode usar a step-by-step abordagem desse padrão para migrar incrementalmente uma instância de banco 
de dados Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para uma instância de banco de dados 
Amazon RDS for PostgreSQL sem fazer login no console de gerenciamento da Amazon Web Services 
(AWS).

O padrão usa o Oracle SQL Developer para encontrar as diferenças entre dois esquemas no banco 
de dados Oracle de origem. Em seguida, você usa o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) para 
converter os objetos do esquema de banco de dados Amazon RDS for Oracle em objetos de esquema 
de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL. Em seguida, você pode executar um script Python no 
prompt de comando do Windows para criar objetos do AWS SCT para as alterações incrementais nos 
objetos do banco de dados de origem.
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Observações: Antes de migrar suas cargas de trabalho de produção, recomendamos que você execute 
uma prova de conceito (PoC) para a abordagem desse padrão em um ambiente de teste ou não de 
produção.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle. 
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL existente.
• AWS SCT, instalado e configurado com drivers JDBC para mecanismos de banco de dados Oracle e 

PostgreSQL. Para obter mais informações sobre isso, consulte Instalando o AWS SCT e Instalando os 
drivers de banco de dados necessários na documentação do AWS SCT. 

• Oracle SQL Developer, instalado e configurado. Para obter mais informações sobre isso, consulte a 
documentação do Oracle SQL Developer. 

• Oincremental-migration-sct-sql.zip arquivo (anexado), transferido por download para o 
computador local.

 

Limitações

• Os requisitos mínimos da instância de origem do banco de dados do Amazon RDS for Oracle são:
• Versões Oracle 10.2 e posteriores (para versões 10.x), 11g (versões 11.2.0.3.v1 e posteriores) e até 

12.2 e 18c para as edições Enterprise, Standard, Standard One e Standard Two
• Os requisitos mínimos da instância de destino do banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL são: 

  
• PostgreSQL versões 9.4 e posteriores (para versões 9.x), 10.x e 11.x

• Esse padrão usa o Oracle SQL Developer. Seus resultados podem variar se você usar outras 
ferramentas para encontrar e exportar diferenças de esquema.

• Os scripts SQL gerados pelo Oracle SQL Developer podem gerar erros de transformação, o que significa 
que você precisa realizar uma migração manual.

• Se as conexões de teste de origem e destino do AWS SCT falharem, certifique-se de configurar as 
versões do driver JDBC e as regras de entrada para que o grupo de segurança da nuvem privada virtual 
(VPC) aceite o tráfego de entrada.

 

Versões do produto

• instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle versão 12.1.0.2 (versão 10.2 e posterior)
• Instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL versão 11.5 (versão 9.4 e posterior)
• Oracle SQL Developer versão 19.1 e posterior
• AWS SCT versão 1.0.632 e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem
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• instância de banco de dados do Amazon RDS

Pilha de tecnologias de destino

• instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL

Arquitetura de origem e destino

O diagrama a seguir mostra a migração de uma instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle para 
uma instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho de migração:

1. Abra o Oracle SQL Developer e conecte-se aos bancos de dados de origem e de destino.
2. Gere um relatório de comparação e, em seguida, gere o arquivo de scripts SQL para os objetos 

de diferença de esquema. Para obter mais informações sobre relatórios de comparação, consulte
Relatórios de comparação detalhados na documentação da Oracle.

3. Configure o AWS SCT e execute o código Python.
4. O arquivo de scripts SQL é convertido do Oracle para o PostgreSQL.
5. Execute o arquivo de scripts SQL na instância de banco de dados PostgreSQL de destino. 

 

Automação e escala

Você pode automatizar essa migração adicionando parâmetros adicionais e alterações relacionadas à 
segurança para várias funcionalidades em um único programa ao seu script Python.

Ferramentas
• AWS SCT — O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) converte seu esquema de banco de dados 

existente de um mecanismo de banco de dados para outro.
• Oracle SQL Developer — O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 

que simplifica o desenvolvimento e o gerenciamento de bancos de dados Oracle em implantações 
tradicionais e baseadas na nuvem.

 

Código

Oincremental-migration-sct-sql.zip arquivo (anexado) contém o código-fonte completo desse 
padrão.

Epopeias
Crie o arquivo de scripts SQL para as diferenças do esquema do banco de dados de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o Database Diff no 
Oracle SQL Developer.

1. Entre na sua instância de 
banco de dados Oracle de 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
origem, escolha Ferramentas
e escolha Database Diff.

2. Escolha seu banco de 
dados de origem em Source 
Connection.

3. Escolha o banco de dados de 
origem atualizado ou corrigido 
em Conexão de destino.

4. Configure as opções 
restantes de acordo com seus 
requisitos, escolha Avançar e, 
em seguida, escolha Concluir
para gerar o relatório de 
comparação.

Gere o arquivo de scripts SQL. Escolha Generate Script para 
gerar as diferenças nos arquivos 
SQL. 

Isso gera o arquivo de scripts 
SQL que o AWS SCT usa para 
converter seu banco de dados do 
Oracle para o PostgreSQL.

DBA

Use o script Python para criar os objetos de banco de dados de destino no AWS SCT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o AWS SCT com o 
prompt de comando do Windows.

1. Copie 
oAWSSchemaConversionToolBatch.jar
arquivo da sua pasta AWS 
SCT pré-instalada e cole-o em 
seu diretório de trabalho.

2. Implante o código Python 
dorun_aws_sct_sql.py
arquivo daincremental-
migration-sct-sql.zip
pasta (anexado). Isso cria 
arquivos .xml e arquivos .sct 
noprojects diretório com 
os detalhes de configuração 
do ambiente de banco de 
dados de origem e destino. 
Ele também lê o arquivo de 
scripts SQL que você gerou 
no Oracle SQL Developer. 
Finalmente, ele cria objetos 
de arquivo .sql nooutput
diretório.

3. Configure os detalhes de 
configuração do ambiente 
de origem e destino 
nodatabase_migration.txt

DBA
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Carregue arquivos BLOB para o 

Aurora compatível com PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
arquivo usando o seguinte 
formato:

#source_vendor,source_hostname,source_dbname,source_user,source_pwd,source_schema,source_port,source_sid,target_vendor,target_hostname,target_user,target_pwd,target_dbname,target_port

ORACLE,myoracledb.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,ORCL,orcl,orcl1234,orcl,1521,ORCL,POSTGRESQL,mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,pguser,pgpassword,pgdb,5432

4. Modifique os parâmetros de 
configuração do AWS SCT de 
acordo com seus requisitos e, 
em seguida, copie o arquivo de 
scripts SQL em seu diretório de 
trabalho noinput subdiretório.

Execute o script do Python. 1. Execute o script Python 
usando o seguinte 
comando:$ python 
run_aws_sct_sql.py 
database_migration.txt

2. Isso cria o arquivo SQL de 
objetos de banco de dados. 
Códigos não convertidos com 
erros de transformação podem 
ser convertidos manualmente.

DBA

Crie os objetos no Amazon RDS 
for PostgreSQL

Execute os arquivos SQL e crie 
objetos na instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
PostgreSQL.

DBA

Recursos relacionados
• Oracle no Amazon RDS 
• PostgreSQL no Amazon RDS
• Usando a interface de usuário do AWS SCT
• Usando a Oracle como fonte para o AWS SCT

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Carregue arquivos BLOB em TEXT usando a 
codificação de arquivos no Aurora compatível com 
PostgreSQL
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Criado por Bhanu Ganesh Gudivada (AWS) e Jeevan Shetty (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Banco de dados Oracle 
local

Alvo: compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga de trabalho: Oracle; 
código aberto

Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
Muitas vezes, durante a migração, há casos em que você precisa processar dados estruturados e não 
estruturados que são carregados de arquivos em um sistema de arquivos local. Os dados também podem 
estar em um conjunto de caracteres diferente do conjunto de caracteres do banco de dados.

Esses arquivos contêm os seguintes tipos de dados:

• Metadados — Esses dados descrevem a estrutura do arquivo.
• Dados semiestruturados — São cadeias de caracteres textuais em um formato específico, como JSON 

ou XML. Você pode fazer afirmações sobre esses dados, como “sempre começará com '<'" ou “não 
contém nenhum caractere de nova linha”.

• Texto completo — Esses dados geralmente contêm todos os tipos de caracteres, incluindo caracteres de 
nova linha e aspas. Também pode consistir em caracteres de vários bytes em UTF-8.

• Dados binários — Esses dados podem conter bytes ou combinações de bytes, incluindo nulos e end-of-
file marcadores.

Carregar uma mistura desses tipos de dados pode ser um desafio.

O padrão pode ser usado com bancos de dados Oracle locais, bancos de dados Oracle que estão em 
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na Amazon Web Services (AWS) Cloud e no 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para bancos de dados Oracle. Como exemplo, esse 
padrão usa Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL.

No Oracle Database, com a ajuda de um ponteiroBFILE (arquivo binário), doDBMS_LOB pacote e das 
funções do sistema Oracle, você pode carregar do arquivo e convertê-lo em CLOB com codificação de 
caracteres. Como o PostgreSQL não oferece suporte ao tipo de dados BLOB ao migrar para um banco de 
dados Amazon Aurora PostgreSQL Edition, essas funções devem ser convertidas em scripts compatíveis 
com PostgreSQL.

Esse padrão fornece duas abordagens para carregar um arquivo em uma única coluna de banco de dados 
em um banco de dados compatível com Amazon Aurora PostgreSQL:

• Abordagem 1 — Você importa dados do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
usando atable_import_from_s3 função daaws_s3 extensão com a opção de codificação.

• Abordagem 2 — Você codifica em hexadecimal fora do banco de dados e depois decodifica para 
visualizarTEXT dentro do banco de dados.

Recomendamos usar o Approach 1 porque o Aurora, compatível com PostgreSQL, tem integração direta 
com aaws_s3 extensão.

Esse padrão usa o exemplo de carregamento de um arquivo simples que contém um modelo de e-mail, 
que tem caracteres de vários bytes e formatação distinta, em um banco de dados compatível com Amazon 
Aurora PostgreSQL.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma instância do Amazon RDS ou uma instância compatível com Aurora PostgreSQL
• Uma compreensão básica do SQL e do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional 

(RDBMS)
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Conhecimento das funções do sistema em Oracle e PostgreSQL
• Package RPM HexDump -XXD-0.1.1 (incluído no Amazon Linux 2)

Limitações

• Para o tipo deTEXT dados, a maior cadeia de caracteres possível que pode ser armazenada é de cerca 
de 1 GB.

Versões do produto

• O Aurora oferece suporte às versões do PostgreSQL listadas nas atualizações do Amazon Aurora 
PostgreSQL.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Aurora compatível com PostgreSQL

Arquitetura alvo

Abordagem 1 — Usar aws_s3.table_import_from_s3

De um servidor local, um arquivo contendo um modelo de e-mail com caracteres de vários bytes e 
formatação personalizada é transferido para o Amazon S3. A função de banco de dados personalizada 
fornecida por esse padrão usa aaws_s3.table_import_from_s3 função comfile_encoding para 
carregar arquivos no banco de dados e retornar os resultados da consulta como o tipo deTEXT dados.

1. Os arquivos são transferidos para o bucket do S3 de teste.
2. Os arquivos são enviados para o banco de dados do Amazon Aurora compatível com PostgreSQL.
3. Usando o cliente pgAdmin, a função personalizadaload_file_into_clob é implantada no banco de 

dados do Aurora.
4. A função personalizada é usada internamentetable_import_from_s3 com file_encoding. A saída da 

função é obtida usandoarray_to_string earray_agg comoTEXT saída.

Abordagem 2 — Codificação em hexadecimal fora do banco de dados e decodificação para visualizar 
TEXTO dentro do banco de dados

Um arquivo de um servidor local ou de um sistema de arquivos local é convertido em um despejo 
hexadecimal. Em seguida, o arquivo é importado para o PostgreSQL como umTEXT campo.
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1. Converta o arquivo em um dump hexadecimal na linha de comando usando axxd -p opção.
2. Faça upload dos arquivos de despejo hexadecimal para o Aurora compatível com PostgreSQL usando 

a\copy opção e, em seguida, decodifique os arquivos de despejo hexadecimal em binários.
3. Codifique os dados binários para retornar comoTEXT.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda a 
interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Outras ferramentas

• O pgAdmin4 é uma plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto para PostgreSQL. 
O pgAdmin4 pode ser usado no Linux, Unix, mac OS e Windows para gerenciar o PostgreSQL. 

Epopeias
Abordagem 1: importar dados do Amazon S3 para o Aurora compatível com PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie uma instância do EC2. Para obter instruções sobre 
como iniciar uma instância, 
consulte Iniciar sua instância.

DBA

Instale a ferramenta pgAdmin do 
cliente PostgreSQL.

Baixe e instale o pgAdmin. DBA

Crie uma política do IAM. Crie uma política do AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
chamadaaurora-s3-access-
pol que conceda acesso ao 
bucket do S3 em que os arquivos 
serão armazenados. Use o 
código a seguir,<bucket-name>
substituindo-o pelo nome do 
bucket do S3.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
               
  "s3:GetObject", 
               
  "s3:AbortMultipartUpload", 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
              
  "s3:DeleteObject", 
               
  "s3:ListMultipartUploadParts", 
               
  "s3:PutObject", 
               
  "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<bucket-
name>/*", 
                
 "arn:aws:s3:::<bucket-
name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

Crie uma função do IAM para 
importação de objetos do 
Amazon S3 para o Aurora, 
compatível com PostgreSQL.

Use o código a seguir 
para criar uma função do 
IAMaurora-s3-import-
role com o nome da relação 
de AssumeRoleconfiança.
AssumeRoleO permite que a 
Aurora acesse outros serviços da 
AWS em seu nome.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": 
 "Allow","Principal": { 
        "Service": 
 "rds.amazonaws.com" 
      },"Action": 
 "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Associe a função do IAM ao 
cluster.

Para associar a função do 
IAM ao cluster de banco de 
dados compatível com o 
Aurora PostgreSQL, execute o 
seguinte comando da AWS CLI. 
Mude<Account-ID> para o ID 
da conta da AWS que hospeda 
o banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL. 
Isso permite que o banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL acesse o bucket do 
S3.

aws rds add-role-to-db-
cluster --db-cluster-
identifier aurora-postgres-
cl
--feature-name 
 s3Import --role-arn 
 arn:aws:iam::<Account-
ID>:role/aurora-s3-import-
role

DBA

Faça upload do exemplo no 
Amazon S3.

1. Na seção Informações 
adicionais desse padrão, 
copie o código do modelo 
de e-mail em um arquivo 
chamadosalary.event.notification.email.vm.

2. Faça upload do arquivo para 
seu bucket do S3.

DBA, proprietário do aplicativo

Implemente a função 
personalizada.

1. Na seção Informações 
adicionais, copie 
o conteúdo do 
arquivoload_file_into_clob
SQL da função personalizada 
em uma tabela temporária.

2. Faça login no banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL e implante-o no 
esquema do banco de dados 
usando o cliente pgAdmin.

Proprietário do aplicativo, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a função personalizada 
para importar os dados para o 
banco de dados.

Execute o comando SQL a 
seguir, substituindo os itens 
entre colchetes angulares pelos 
valores apropriados.

select load_file_into_clob('aws-
s3-import-test'::text,'us-
west-1'::text,'employee.salary.event.notification.email.vm'::text);

Substitua os itens entre colchetes 
angulares pelos valores 
apropriados, conforme mostrado 
no exemplo a seguir, antes de 
executar o comando.

Select 
 load_file_into_clob('aws-
s3-import-test'::text,'us-
west-1'::text,'employee.salary.event.notification.email.vm'::text);

O comando carrega o arquivo 
do Amazon S3 e retorna a saída 
comoTEXT.

Proprietário do aplicativo, DBA

Abordagem 2: converter o arquivo de modelo em um dump hexadecimal em um sistema Linux 
local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Converta o arquivo de modelo 
em um despejo hexadecimal.

O utilitário Hexdump exibe o 
conteúdo dos arquivos binários 
em hexadecimal, decimal, octal 
ou ASCII. Ohexdump comando 
faz parte doutil-linux
pacote e vem pré-instalado nas 
distribuições Linux. O pacote 
Hexdump RPM também faz parte 
do Amazon Linux 2.

Para converter o conteúdo 
do arquivo em um despejo 
hexadecimal, execute o seguinte 
comando shell.

xxd -p </path/file.vm> | tr 
 -d '\n' > </path/file.hex>

Substitua o caminho e o arquivo 
pelos valores apropriados, 
conforme mostrado no exemplo a 
seguir.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

xxd -p 
 employee.salary.event.notification.email.vm 
 | tr -d '\n' > 
 employee.salary.event.notification.email.vm.hex
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o arquivo hexdump no 
esquema do banco de dados.

Use os comandos a seguir para 
carregar o arquivo hexdump no 
banco de dados compatível com 
o Aurora PostgreSQL.

1. Faça login no banco de 
dados Aurora PostgreSQL 
e crie uma nova tabela 
chamadaemail_template_hex.

CREATE TABLE 
 email_template_hex(hex_data 
 TEXT);

2. Carregue os arquivos do 
sistema de arquivos local no 
esquema de banco de dados 
usando o comando a seguir.

\copy email_template_hex 
 FROM '/path/file.hex';

Substitua o caminho pelo local 
em seu sistema de arquivos 
local.

\copy email_template_hex 
 FROM '/tmp/
employee.salary.event.notification.email.vm.hex';

3. Crie mais uma tabela 
chamadaemail_template_bytea.

CREATE TABLE 
 email_template_bytea(hex_data 
 bytea);

4. Insira os dados 
deemail_template_hex
ememail_template_bytea.

INSERT INTO 
 email_template_bytea 
 (hex_data)

(SELECT decode(hex_data, 
 'hex') FROM 
 email_template_hex limit 
 1);

5. Para retornar código de bytes 
hexadecimais comoTEXT
dados, execute o comando a 
seguir.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

SELECT 
 encode(hex_data::bytea, 
 'escape') FROM 
 email_template_bytea;

Recursos relacionados
Referências

• Usando um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS Database Migration Service
• Manual de migração do Oracle Database 19c para o Amazon Aurora com compatibilidade com 

PostgreSQL (12.4)
• Criação de políticas do IAM
• Associar uma função do IAM a um cluster de banco de dados do Amazon Aurora MySQL
• pgAdmin

Tutoriais

• Conceitos básicos do Amazon RDS
• Migre do Oracle para o Amazon Aurora

Informações adicionais
função personalizada load_file_into_clob

CREATE OR REPLACE FUNCTION load_file_into_clob( 
    s3_bucket_name text, 
    s3_bucket_region text, 
    file_name text, 
    file_delimiter character DEFAULT '&'::bpchar, 
    file_encoding text DEFAULT 'UTF8'::text) 
    RETURNS text 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE PARALLEL UNSAFE
AS $BODY$
DECLARE 
    blob_data BYTEA; 
    clob_data TEXT; 
    l_table_name CHARACTER VARYING(50) := 'file_upload_hex'; 
    l_column_name CHARACTER VARYING(50) := 'template'; 
    l_return_text TEXT; 
    l_option_text CHARACTER VARYING(150); 
    l_sql_stmt CHARACTER VARYING(500); 
         
BEGIN 
     
    EXECUTE format ('CREATE TEMPORARY TABLE %I (%I text, id_serial serial)', l_table_name, 
 l_column_name); 
     
    l_sql_stmt := 'select ''(format text, delimiter ''''' || file_delimiter || ''''', 
 encoding ''''' || file_encoding ||  ''''')'' '; 
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    EXECUTE FORMAT(l_sql_stmt) 
    INTO l_option_text; 
     
    EXECUTE FORMAT('SELECT aws_s3.table_import_from_s3($1,$2,$6, 
 aws_commons.create_s3_uri($3,$4,$5))') 
    INTO l_return_text 
    USING l_table_name, l_column_name, s3_bucket_name, 
 file_name,s3_bucket_region,l_option_text; 
     
    EXECUTE format('select array_to_string(array_agg(%I order by id_serial),E''\n'') from 
 %I', l_column_name, l_table_name) 
    INTO clob_data; 
     
    drop table file_upload_hex; 
     
    RETURN clob_data;
END;
$BODY$;

Modelo de e-mail

######################################################################################
##                                                                                    ##
##    johndoe Template Type: email                                                    ##
##    File: johndoe.salary.event.notification.email.vm                                ##
##    Author: Aimée Étienne    Date 1/10/2021                                              
   ##
##  Purpose: Email template used by EmplmanagerEJB to inform a johndoe they         ##
##        have been given access to a salary event                                    ##
##    Template Attributes:                                                             ##
##        invitedUser - PersonDetails object for the invited user                        ##
##        salaryEvent - OfferDetails object for the event the user was given access    ##
##        buyercollege - CompDetails object for the college owning the salary event    ##
##        salaryCoordinator - PersonDetails of the salary coordinator for the event    ##
##        idp - Identity Provider of the email recipient                                ##
##        httpWebRoot - HTTP address of the server                                    ##
##                                                                                    ##
######################################################################################

$!invitedUser.firstname $!invitedUser.lastname,

Ce courriel confirme que vous avez ete invite par $!salaryCoordinator.firstname $!
salaryCoordinator.lastname de $buyercollege.collegeName a participer a l'evenement 
 "$salaryEvent.offeringtitle" sur johndoeMaster Sourcing Intelligence.

Votre nom d'utilisateur est $!invitedUser.username

Veuillez suivre le lien ci-dessous pour acceder a l'evenement.

${httpWebRoot}/myDashboard.do?idp=$!{idp}

Si vous avez oublie votre mot de passe, utilisez le lien "Mot de passe oublie" situe sur 
 l'ecran de connexion et entrez votre nom d'utilisateur ci-dessus.

Si vous avez des questions ou des preoccupations, nous vous invitons a communiquer avec le 
 coordonnateur de l'evenement $!salaryCoordinator.firstname $!salaryCoordinator.lastname au 
 ${salaryCoordinator.workphone}.

*******

johndoeMaster Sourcing Intelligence est une plateforme de soumission en ligne pour les 
 equipements, les materiaux et les services.
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Si vous avez des difficultes ou des questions, envoyez un courriel a 
 support@johndoeMaster.com pour obtenir de l'aide.

Migre o Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS 
for PostgreSQL com AWS SCT e AWS DMS usando 
AWS CLI e AWS CloudFormation
Criado por Pinesh Singal (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Amazon RDS for Oracle 
for Oracle

Alvo: Amazon RDS for 
PostgreSQL para PostgreSQL

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: Oracle; 
código aberto

Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: AWS DMS; 
Amazon RDS; AWS SCT

Resumo
Esse padrão mostra como migrar uma instância de banco de dados Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) for Oracle para uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL usando 
a AWS Command Line Interface (AWS CLI). A abordagem fornece um tempo de inatividade mínimo e não 
exige login no AWS Management Console.

Esse padrão ajuda a evitar configurações manuais e migrações individuais usando os consoles AWS 
Schema Conversion Tool (AWS SCT) e AWS Database Migration Service (AWS DMS). A solução define 
uma configuração única para vários bancos de dados e executa as migrações usando o AWS SCT e o 
AWS DMS na AWS CLI.

O padrão usa o AWS SCT para converter objetos do esquema do banco de dados do Amazon RDS 
for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL e, em seguida, usa o AWS DMS para migrar os dados. 
Usando scripts Python na AWS CLI, você cria objetos do AWS SCT e tarefas do AWS DMS com um 
CloudFormation modelo da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle for Oracle.
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL para PostgreSQL. 
• Uma instância do Amazon EC2 ou máquina local com sistema operacional Windows ou Linux para 

executar scripts.
• Uma compreensão dos seguintes tipos de tarefas de migração do AWS DMS:full-load,cdc,full-
load-and-cdc.  Para obter mais informações, consulte Como criar uma tarefa na documentação do 
AWS DMS. 

• AWS SCT, instalado e configurado com drivers Java Database Connectivity (JDBC) para mecanismos 
de banco de dados Oracle e PostgreSQL. Para obter mais informações, consulte Instalação do AWS 
SCT e instalação dos drivers de banco de dados necessários na documentação do AWS SCT. 

• OAWSSchemaConversionToolBatch.jar arquivo da pasta AWS SCT instalada, copiado para seu 
diretório de trabalho.
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• Ocli-sct-dms-cft.zip arquivo (anexado), baixado e extraído em seu diretório de trabalho.

• A versão mais recente do mecanismo de instância de replicação do AWS DMS. Para obter mais 
informações, consulte Como criar uma instância de replicação do AWS DMS na documentação do AWS 
Support e as notas de versão do AWS DMS 3.4.4 na documentação do AWS DMS. 

• AWS CLI versão 2, instalada e configurada com seu ID de chave de acesso, chave de acesso secreta 
e nome de região padrão da AWS para a instância ou sistema operacional (OS) do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) em que os scripts são executados. Para obter mais informações, 
consulte Como instalar, atualizar e desinstalar a AWS CLI na documentação da AWS CLI na 
documentação da AWS CLI na documentação da AWS CLI na Documentação da AWS CLI na 
documentação da AWS CLI na documentação da AWS CLI na documentação da AWS CLI na 
documentação da AWS CLI 

• Familiaridade com os CloudFormation modelos da AWS. Para obter mais informações, consulte 
CloudFormation Conceitos da AWS na documentação da AWS na CloudFormation documentação da 
AWS. 

• Python versão 3, instalado e configurado na instância ou sistema operacional do Amazon EC2 em que 
os scripts são executados. Para obter mais informações, consulte a documentação do Python. 

Limitações

• Os requisitos mínimos para sua instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle são: 
• Versões Oracle 12c (v12.1.0.2, v12.2.0.1), 18c (v18.0.0.0) e 19c (v19.0.0.0) para as edições 

Enterprise, Standard, Standard One e Standard Two.
• Embora o Amazon RDS suporte o Oracle 18c (v18.0.0.0), essa versão está em um caminho de 

desativação porque a Oracle não fornece mais patches para 18c após a end-of-support data. Para 
obter mais informações, consulte Oracle no Amazon RDS na documentação do Amazon RDS na 
documentação do Amazon RDS.

• O Amazon RDS for Oracle 11g não é mais suportado.
• Os requisitos mínimos para sua instância de destino de destino do banco de dados do Amazon RDS for 

PostgreSQL são: 
• Versões 9 do PostgreSQL (versões 9.5 e 9.6), 10.x, 11.x, 12.x e 13.x

Versões do produto

• Amazon RDS for Oracle versão 12.1.0.2 e versões posteriores de instância de banco de dados Oracle 
versão 12.1.0.2 e posterior

• instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL versão 11.5 e posterior
• AWS CLI versão 2 versão 2 
• A versão mais recente do AWS SCT
• A versão mais recente do Python 3

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Amazon RDS para Oracle

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS para PostgreSQL
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Arquitetura de origem e destino

O diagrama a seguir mostra a migração de uma instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle para 
uma instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL usando scripts AWS DMS e Python.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho de migração:

1. O script Python usa o AWS SCT para se conectar às instâncias de banco de dados de origem e de 
destino.

2. O usuário inicia o AWS SCT com o script Python, converte o código Oracle em código PostgreSQL e o 
executa na instância de banco de dados de destino.

3. O script Python cria tarefas de replicação do AWS DMS para as instâncias de banco de dados de 
origem e de destino.

4. O usuário implanta scripts Python para iniciar as tarefas do AWS DMS e depois interrompe as tarefas 
após a conclusão da migração de dados.

Automação e escala

Você pode automatizar essa migração adicionando parâmetros adicionais e alterações relacionadas à 
segurança para várias funcionalidades em um único programa ao seu script Python. 

Ferramentas
• A Interface da linha de comando (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 

interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS. Esse 
padrão converte o arquivo de entrada.csv em um arquivo de entrada .json usando um script Python. 
O arquivo.json é usado nos comandos da AWS CLI para criar uma CloudFormation pilha da AWS que 
cria várias tarefas de replicação do AWS DMS com nomes de recursos da Amazon (ARNs), tipos de 
migração, configurações de tarefas e mapeamentos de tabelas.

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 
nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local. Esse padrão usa o AWS 
DMS para criar, iniciar e interromper tarefas com um script Python executado na linha de comando e 
criar o CloudFormation modelo da AWS.

• A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) suporta migrações heterogêneas de banco de dados 
ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do código 
personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino. Esses padrões exigem 
oAWSSchemaConversionToolBatch.jar arquivo do diretório AWS SCT instalado.

Código

Ocli-sct-dms-cft.zip arquivo (anexado) contém o código-fonte completo desse padrão.

Epopéias
Configure o AWS SCT e crie objetos de banco de dados no AWS CLI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o AWS SCT para ser 
executado a partir da AWS CLI.

1. Configure os detalhes de 
configuração do ambiente 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de origem e de destino 
nodatabase_migration.txt
arquivo usando o seguinte 
formato:

#source_vendor,source_hostname,source_dbname,source_user,source_pwd,source_schema,source_port,source_sid,target_vendor,target_hostname,target_user,target_pwd,target_dbname,target_port
ORACLE,myoracledb.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,ORCL,orcl,orcl1234,orcl,1521,ORCL,POSTGRESQL,mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-
east-1.rds.amazonaws.com,pguser,pgpassword,pgdb,5432

2. Modifique os parâmetros 
de configuração do AWS 
SCT de acordo com seus 
requisitos nos seguintes 
arquivos:project_settings.xmlOracle_PG_Test_Batch.xml,ORACLE-
orcl-to-POSTGRESQL.xml e.

Execute o script run_aws_sct.py 
em Python.

Execute o 
scriptrun_aws_sct.py Python 
usando o seguinte comando:

$ python run_aws_sct.py 
database_migration.txt

O script Python converte os 
objetos do banco de dados 
do Oracle para o PostgreSQL 
e cria arquivos SQL no 
formato PostgreSQL. O script 
também cria oDatabase 
migration assessment 
report arquivo.pdf que fornece 
recomendações detalhadas e 
estatísticas de conversão para 
objetos de banco de dados.

DBA

Crie objetos no Amazon RDS for 
PostgreSQL.

1. Modifique manualmente os 
arquivos SQL gerados pelo 
AWS SCT, se necessário.

2. Execute os arquivos SQL e 
crie objetos na instância de 
banco de dados do Amazon 
RDS for PostgreSQL.

DBA

Configure e crie tarefas do AWS DMS usando a AWS CLI e a AWS CloudFormation

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console do AWS 
DMS e crie uma instância de 
replicação configurada de acordo 
com seus requisitos.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte Criação de uma 
instância de replicação na 
documentação do AWS DMS 
e Como faço para criar uma 
instância de replicação do AWS 
DMS na documentação do AWS 
Support.

Crie o endpoint de origem. No console do AWS DMS, 
escolha Endpoints e, em 
seguida, crie um endpoint de 
origem para o banco de dados 
Oracle de acordo com seus 
requisitos. 

Nota: O atributo de 
conexão extra deve 
estarnumberDataTypeScale
com um-2 valor.

Para obter mais informações, 
consulte Criação de endpoints 
de origem e destino na 
documentação do AWS DMS.

 

DBA

Crie o endpoint de destino. No console do AWS DMS, 
escolha Endpoints e, em 
seguida, crie um endpoint de 
destino para o banco de dados 
PostgreSQL de acordo com seus 
requisitos.   

Para obter mais informações, 
consulte Criação de endpoints 
de origem e destino na 
documentação do AWS DMS.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os detalhes de 
replicação do AWS DMS para 
execução a partir da AWS CLI.

Configure os endpoints de 
origem e destino do AWS DMS 
e os detalhes de replicação 
nodms-arn-list.txt arquivo 
com o ARN do endpoint de 
origem, o ARN do endpoint de 
destino e o ARN da instância de 
replicação usando o seguinte 
formato:

#sourceARN,targetARN,repARN
arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EH7AINRUDZ5GOYIY6HVMXECMCQ
arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:HHJVUV57N7O3CQF4PJZKGIOYY5
arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:LL57N77AQQAHHJF4PJFHNEDZ5G

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script Python dms-
create-task .py para criar as 
tarefas do AWS DMS.

1. Execute o scriptdms-create-
task.py Python usando o 
seguinte comando:

$ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt <cft-
stack-name> <migration-
type>

• database_migration.txté 
o arquivo de texto de migração 
do banco de dados

• dms-arn-list.txté a lista 
de ARN para o AWS DMS

• <cft-stack-name>é o nome 
da CloudFormation pilha da 
AWS definido pelo usuário

• <migration-type>é o tipo 
de migração (carga total, cdc
ou full-load-and-cdc)

2. Dependendo do seu tipo de 
migração, você pode usar os 
seguintes comandos para criar 
três tipos de tarefas do AWS 
DMS:

• $ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt dms-
cli-cft-stack full-load

• $ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt dms-
cli-cft-stack cdc

• $ python dms-
create-task.py 
database_migration.txt 
dms-arn-list.txt dms-
cli-cft-stack full-
load-and-cdc

3. As tarefas do AWS 
CloudFormation Stack e do AWS 
DMS são criadas 

 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se as tarefas do AWS 
DMS estão prontas.

No console da AWS, verifique 
se suas tarefas do AWS DMS 
estão emReady status na seção
Status.

DBA

Inicie interrompa as tarefas do AWS DMS usando a AWS CLI usando a AWS CLI usando a AWS 
CLI.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie as tarefas do AWS DMS. Execute o scriptdms-start-
task.py Python usando o 
seguinte comando:

$ python dms-start-
task.py start ‘<cdc-
start-datetime>’

Nota: A data e a hora de 
início devem estar nos 
formatos do tipo de dados'DD-
MON-YYYY' ou'YYYY-MM-
DDTHH:MI:SS' timestamp 
(por exemplo,‘01-Dec-2019’
ou‘2018-03-08T12:12:12’)

Você pode revisar o status da 
tarefa do AWS DMS na guia
Tabela de estatísticas de suas 
tarefas de migração na página
Tarefas do console do AWS 
DMS.

DBA

Valide os dados. 1. Após a conclusão da migração 
de carga total, a tarefa é 
mantida continuamente em 
execução para alteração 
contínua de dados (CDC).

2. Quando o CDC estiver 
concluído ou nenhuma 
outra alteração precisar ser 
migrada, revise e valide os 
resultados e os dados da 
tarefa de migração em seus 
bancos de dados Oracle e 
PostgreSQL.

3. Você pode validar seus 
dados verificando as 
colunas de status e 
contagem (Validation 
state,Validation 
pending,Validation 
failedValidation 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
suspended, eValidation 
details) na guia Estatísticas 
da tabela de sua tarefa de 
migração de banco de dados 
na página Tarefas do console 
do AWS DMS. 

Para obter mais informações, 
consulte Validação de dados do 
AWS DMS na documentação do 
AWS DMS.

Interrompa as tarefas do AWS 
DMS.

Execute o script do Python 
usando o comando a seguir:

$ python dms-start-
task.py stop

Observação: as tarefas do 
AWS DMS podem parar com 
umfailed status, dependendo 
do status da validação. Para 
obter mais informações, 
consulte a tabela de solução de 
problemas na seção Informações 
adicionais.

DBA

Solução de problemas

Problema Solução

As conexões de teste de origem e destino do AWS 
SCT falham

Configure as versões do driver JDBC e as regras 
de entrada do grupo de segurança VPC para 
aceitar o tráfego de entrada.

Falha na execução do teste do endpoint de origem 
ou destino

Verifique se as configurações do endpoint e a 
instância de replicação estão emAvailable
status. Verifique se o status da conexão do 
endpoint éSuccessful. 

Para obter mais informações, consulte Como 
posso solucionar falhas de conectividade de 
endpoints do AWS DMS na documentação do 
AWS Support.

Falha na execução de carga total Verifique se os bancos de dados de origem 
e de destino têm tipos e tamanhos de dados 
correspondentes. 

Para obter mais informações, consulte Solução de 
problemas de tarefas de migração no AWS DMS
na documentação do AWS DMS.
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Problema Solução

Erros de execução de validação Verifique se a tabela tem uma chave primária 
porque as tabelas de chaves não primárias não 
são validadas.

Se a tabela tiver uma chave primária 
e erros, verifique se o atributo de 
conexão extra no endpoint de origem 
temnumberDataTypeScale=-2.

Para obter mais informações, consulte Atributos 
extras de conexão ao usar o Oracle como fonte 
para o AWS DMS e Solução de problemas na 
documentação do AWS DMS. OracleSettings

Recursos relacionados
• Instalando o AWS SCT
• Introdução ao AWS DMS (vídeo)
• Usando o AWS CLI na AWS CloudFormation
• Usando a interface de usuário do AWS SCT
• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Usando o Oracle como fonte para o AWS SCT
• Usando um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS DMS 
• Fontes para migração de dados no AWS DMS 
• Metas para migração de dados no AWS DMS
•  cloudformation (documentação da AWS CLI)
• cloudformation create-stack (documentação da AWS CLI) 
• dms (documentação da AWS CLI) 

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre pacotes pragma Oracle SERIALLY_REUSABLE 
para o PostgreSQL

Criado por Vinay Paladi (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Oracle Database Alvo: PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga de trabalho: Oracle; 
código aberto

Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: AWS SCT; 
Amazon Aurora
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Resumo
Esse padrão fornece uma step-by-step abordagem para migrar pacotes Oracle que são definidos como 
pragma SERIALLY_REUSABLE para PostgreSQL na Amazon Web Services (AWS). Essa abordagem 
mantém a funcionalidade do pragma SERIALLY_REUSABLE.

O PostgreSQL não suporta o conceito de pacotes e o pragma SERIALLY_REUSABLE. Para obter uma 
funcionalidade semelhante no PostgreSQL, você pode criar esquemas para pacotes e implantar todos 
os objetos relacionados (como funções, procedimentos e tipos) dentro dos esquemas. Para obter a 
funcionalidade do pragma SERIALLY_REUSABLE, o exemplo de script de função de encapsulamento 
fornecido nesse padrão usa um pacote de extensão da AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

Para obter mais informações, consulte SERIALLY_REUSABLE Pragma na documentação da Oracle.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• A versão mais recente do AWS SCT e os drivers necessários
• Um banco de dados do Amazon Aurora PostgreSQL ou um Amazon Relational Database Service 

(Amazon RDS) para banco de dados PostgreSQL

Versões do produto

• Oracle Database versão 10g e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Oracle Database no local

Pilha de tecnologias alvo

• Compatível com Aurora PostgreSQL ou Amazon RDS for PostgreSQL
• LEI DA AWS

Arquitetura de migração

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) oferece suporte a migrações heterogêneas de bancos 
de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.
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SERIALLY_REUSABLE para a AWS

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na Nuvem AWS.

Outras ferramentas

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para o PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Épicos
Migre o pacote Oracle usando o AWS SCT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o AWS SCT. Configure a conectividade do 
AWS SCT com o banco de dados 
de origem. Para obter mais 
informações, consulte Uso do 
banco de dados Oracle como 
fonte para o AWS SCT.

DBA, Desenvolvedor

Converta o script. Use o AWS SCT para converter 
o pacote Oracle selecionando 
o banco de dados de destino 
como compatível com Aurora 
PostgreSQL.

DBA, Desenvolvedor

Salve os arquivos .sql. Antes de salvar o arquivo .sql, 
modifique a opção Configurações 
do projeto no AWS SCT para
Arquivo único por estágio. 
O AWS SCT separará 
o arquivo .sql em vários 
arquivos .sql com base no tipo de 
objeto.

DBA, Desenvolvedor

Mude o código. Abra ainit função gerada 
pelo AWS SCT e altere-
a conforme mostrado no 
exemplo na seção Informações 
adicionais. Ele adicionará 
uma variável para obter a 
funcionalidadepg_serialize = 
0.

DBA, Desenvolvedor

Teste a conversão. Implante ainit função no banco 
de dados compatível com o 
Aurora PostgreSQL e teste os 
resultados.

DBA, Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Schema Conversion Tool da AWS
• Amazon RDS
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SERIALLY_REUSABLE para a AWS

• Recursos do Amazon Aurora
• Pragma SERIALLY_REUSABLE

Informações adicionais

Source Oracle Code:

CREATE OR REPLACE PACKAGE test_pkg_var
IS
PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;
PROCEDURE function_1 
 (test_id number);
PROCEDURE function_2 
 (test_id number 
 );
END;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY test_pkg_var
IS
PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;
v_char VARCHAR2(20) := 'shared.airline';
v_num number := 123;

PROCEDURE function_1(test_id number)
IS
begin
dbms_output.put_line( 'v_char-'|| v_char);
dbms_output.put_line( 'v_num-'||v_num);
v_char:='test1';
function_2(0);
END;

PROCEDURE function_2(test_id number)
is
begin
dbms_output.put_line( 'v_char-'|| v_char);
dbms_output.put_line( 'v_num-'||v_num);
END;
END test_pkg_var;

Calling the above functions

set serveroutput on

EXEC test_pkg_var.function_1(1);

EXEC test_pkg_var.function_2(1);

Target Postgresql Code:

CREATE SCHEMA test_pkg_var;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.init(pg_serialize IN INTEGER DEFAULT 0)

RETURNS void
AS
$BODY$

DECLARE
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SERIALLY_REUSABLE para a AWS

BEGIN

if aws_oracle_ext.is_package_initialized( 'test_pkg_var' ) AND pg_serialize = 0

then

return;

end if;

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_initialized( 'test_pkg_var' );

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char', 
 'shared.airline.basecurrency'::CHARACTER

VARYING(100));

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pkg_var', 'v_num', 123::integer);

END;

$BODY$

LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.function_1(pg_serialize int default 1)

RETURNS void
AS

$BODY$
DECLARE

BEGIN

PERFORM test_pkg_var.init(pg_serialize);

raise notice 'v_char%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char');

raise notice 'v_num%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_num');

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char', 'test1'::varchar);

PERFORM test_pkg_var.function_2(0);
END;

$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.function_2(IN pg_serialize integer default 1)

RETURNS void

AS

$BODY$

DECLARE

BEGIN

PERFORM test_pkg_var.init(pg_serialize);
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raise notice 'v_char%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char');

raise notice 'v_num%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_num');

END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

Calling the above functions

select test_pkg_var.function_1() 

 select test_pkg_var.function_2()

Migre tabelas externas da Oracle para o Amazon 
Aurora Edição compatível com PostgreSQL
Criado por anuradha chintha (AWS) e Rakesh Raghav (AWS)

Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Bancos de dados: 
Relacional

Tipo R: Rearquiteto

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon S3

Resumo
Tabelas externas dão à Oracle a capacidade de consultar dados armazenados fora do banco de 
dados em arquivos simples. Você pode usar o driver ORACLE_LOADER para acessar qualquer dado 
armazenado em qualquer formato que possa ser carregado pelo utilitário SQL*Loader. Você não pode usar 
a Linguagem de Manipulação de Dados (DML) em tabelas externas, mas pode usar tabelas externas para 
operações de consulta, união e classificação.

A edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL não oferece funcionalidade semelhante às 
tabelas externas no Oracle. Em vez disso, você deve usar a modernização para desenvolver uma solução 
escalável que atenda aos requisitos funcionais e seja econômica.

Esse padrão fornece etapas para migrar diferentes tipos de tabelas externas da Oracle para a edição 
compatível com Aurora PostgreSQL na nuvem da Amazon Web Services (AWS) usando aaws_s3
extensão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• Uma instância de banco de dados disponível compatível com Aurora PostgreSQL
• Um banco de dados do Oracle no local com uma tabela externa
• API PG.Client
• Arquivos de dados 
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Limitações

• Esse padrão não fornece a funcionalidade de substituir as tabelas externas do Oracle. No entanto, 
as etapas e o código de amostra podem ser aprimorados ainda mais para atingir suas metas de 
modernização do banco de dados.

• Os arquivos não devem conter o caractere que está passando como delimitador nas funções deaws_s3
exportação e importação.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Oracle

Arquitetura de origem

Pilha de tecnologias alvo

• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
• Amazon CloudWatch
• AWS Lambda
• AWS Secrets Manager
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma representação de alto nível da solução.

Automação e escala

Quaisquer adições ou alterações nas tabelas externas podem ser tratadas com a manutenção de 
metadados.

Ferramentas
• Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL — O Amazon Aurora Edição compatível com 

PostgreSQL, que combina a velocidade e a confiabilidade de dados comerciais de código aberto com a 
velocidade e a confiabilidade dos dados comerciais de código aberto.

• AWS CLI — A interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS) é uma ferramenta unificada para 
gerenciar os serviços da AWS. Com apenas uma ferramenta para baixar e configurar, é possível 
controlar vários serviços da AWS a partir da linha de comando e automatizá-los por meio de scripts.

• Amazon CloudWatch — A Amazon CloudWatch monitora os recursos e a utilização do Amazon S3.
• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação sem servidor que oferece suporte à 

execução de código sem provisionar ou gerenciar servidores, criar lógica de escalabilidade de clusters 
com reconhecimento de carga de trabalho, manter integrações de eventos ou gerenciar tempos de 
execução. Nesse padrão, o Lambda executa a função de banco de dados sempre que um arquivo é 
carregado no Amazon S3.

• AWS Secrets Manager — O AWS Secrets Manager é um serviço para armazenamento e recuperação 
de credenciais. Usando o Secrets Manager, é possível substituir credenciais, incluindo senhas, por uma 
chamada da API ao Secrets Manager para recuperar o segredo por programação.
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• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece uma camada de 
armazenamento para receber e armazenar arquivos para consumo e transmissão de e para o cluster 
compatível com o Aurora PostgreSQL.

• aws_s3 — Aaws_s3 extensão integra Amazon S3 e Aurora PostgreSQL compatíveis.
• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que 

coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes. Nesse padrão, o 
Amazon SNS é usado para enviar notificações.

Código

Sempre que um arquivo é colocado no bucket do S3, uma função de banco de dados deve ser criada e 
chamada a partir do aplicativo de processamento ou da função Lambda. Para obter detalhes, consulte o 
código (em anexo).

Épicos
Crie um arquivo externo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione um arquivo externo ao 
banco de dados de origem.

Crie um arquivo externo e mova-
o para ooracle diretório.

DBA

Configurar o destino Aurora com PostgreSQL)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um banco de dados do 
Aurora PostgreSQL

Crie uma instância de banco 
de dados em seu cluster 
Amazon Aurora compatível com 
PostgreSQL.

DBA

Crie um esquema e tabelas. As tabelas incluem tabelas 
reais, tabelas intermediárias, 
tabelas de erros e registros e 
uma metatabela.

DBA, Desenvolvedor

Crie a função DB. Para criar a função DB, use 
oload_external_table_latest.sql
arquivo (anexado).

DBA, Desenvolvedor

Criar e configurar a função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função. Crie uma função com permissões 
para acessar o Amazon S3 e o 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Essa 
função será atribuída ao Lambda 
para executar o padrão.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a função do Lambda. Para criar uma função Lambda, 
use o código anexado e a função 
que você criou.

DBA

Configure um acionador de 
evento do bucket do S3.

Configure um mecanismo para 
chamar a função Lambda para 
todos os eventos de criação de 
objetos no bucket do S3.

DBA

Criar um segredo. Crie um nome secreto para as 
credenciais do banco de dados 
usando o Secrets Manager. 
Passe o segredo na função do 
Lambda.

DBA

Faça o upload dos arquivos de 
suporte do Lambda.

Faça upload de um arquivo .zip 
que contenha os pacotes de 
suporte do Lambda e o script 
Python anexado para conectar-
se ao Aurora compatível com 
PostgreSQL. O código Python 
chama a função que você criou 
no banco de dados.

DBA

Adicionar integração com o Amazon S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. No console do Amazon S3, você 
criará um bucket do S3 com 
um nome exclusivo, que não 
contenha barras. Um nome de 
bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, e o namespace é 
compartilhado por todas as 
contas da AWS.

DBA

Crie políticas do IAM. Para criar as políticas do 
AWS Identity and Access 
Management (IAM), 
uses3bucketpolicy_for_import.json
(em anexo).

DBA

Crie funções. Crie duas funções para o Aurora 
compatível com PostgreSQL, 
uma função para Importar e uma 
função para Exportar. Atribua 
as políticas correspondentes às 
funções.

DBA

Anexe as funções ao cluster 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL.

Em Gerenciar funções, anexe 
as funções de importação e 
exportação ao cluster do Aurora 
PostgreSQL.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie objetos de suporte para o 
Aurora Edição compatível com 
PostgreSQL

Useext_tbl_scripts.sql
(anexado) para scripts de tabela. 
Useload_external_Table_latest.sql
(anexado) para a função 
personalizada.

DBA

Processar um arquivo de teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregar um arquivo no bucket 
do S3.

Para fazer upload de um arquivo 
de teste no bucket do S3, use o 
console ou o seguinte comando 
na AWS CLI. 

aws s3 cp /Users/Desktop/
ukpost/exttbl/"testing 
 files"/aps s3://
s3importtest/inputext/aps

Assim que o arquivo é carregado, 
um evento de bucket inicia a 
função Lambda, que executa a 
função compatível com Aurora 
PostgreSQL.

DBA

Verifique os dados e os arquivos 
de log e erro.

A função compatível com o 
Aurora PostgreSQL carrega os 
arquivos na tabela principal.log
e cria.bad arquivos no bucket do 
S3.

DBA

Monitore a solução. No CloudWatch console da 
Amazon, monitore a função 
Lambda.

DBA

Recursos relacionados
• Integração do Amazon S3
• Amazon S3
• Trabalhar com o Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL
• AWS Lambda
• Amazon CloudWatch
• AWS Secrets Manager
• Configurar notificações do Amazon SNS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Migre índices baseados em funções do Oracle para o 
PostgreSQL

Criado por Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) e Navakanth Talluri (AWS)

Ambiente: Produção Origem:  Oracle Destino:  PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Resumo
Os índices são uma forma comum de melhorar o desempenho do banco de dados. Um índice permite que 
o servidor do banco de dados encontre e recupere linhas específicas muito mais rápido do que poderia 
sem um índice. Mas os índices também sobrecarregam o sistema de banco de dados como um todo, 
portanto, devem ser usados de forma sensata. Os índices baseados em funções, baseados em uma 
função ou expressão, podem envolver várias colunas e expressões matemáticas. Um índice baseado em 
funções melhora o desempenho das consultas que usam a expressão do índice. 

Nativamente, o PostgreSQL não oferece suporte à criação de índices baseados em funções usando 
funções que têm volatilidade definida como estável. No entanto, você pode criar funções semelhantes com 
volatilidadeIMMUTABLE e usá-las na criação de índices.

UmaIMMUTABLE função não pode modificar o banco de dados e é garantido que retorne os mesmos 
resultados com os mesmos argumentos para sempre. Essa categoria permite que o otimizador pré-avalie a 
função quando uma consulta a chama com argumentos constantes. 

Esse padrão ajuda na migração dos índices baseados em funções do Oracle quando usado com funções 
comoto_charto_date, eto_number para o equivalente do PostgreSQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS)
• Uma instância de banco de dados Oracle de origem com o serviço de ouvinte configurado e em 

execução
• Familiaridade com bancos de dados PostgreSQL

Limitações

• O limite de tamanho do banco de dados é 64 TB.
• As funções usadas na criação do índice devem ser IMUTÁVEIS.

Versões do produto

• Todas as edições do banco de dados Oracle para as versões 11g (versões 11.2.0.3.v1 e posteriores) e 
até 12.2 e 18c

• PostgreSQL versões 9.6 e posteriores
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Oracle no local ou em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle

Pilha de tecnologias alvo

• Qualquer mecanismo PostgreSQL

Ferramentas
• O pgAdmin 4 é uma ferramenta de gerenciamento de código aberto para Postgres. A ferramenta 

pgAdmin 4 fornece uma interface gráfica para criar, manter e usar objetos de banco de dados.
• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para desenvolver e 

gerenciar o Oracle Database em implantações tradicionais e na nuvem.

Épicos
Crie um índice baseado em funções usando uma função padrão

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um índice baseado em 
funções em uma coluna usando 
a função to_char.

Use o código a seguir para criar 
o índice baseado em funções.

postgres=# create table 
 funcindex( col1 timestamp 
 without time zone);
CREATE TABLE
postgres=# insert into 
 funcindex values (now());
INSERT 0 1
postgres=# select * from 
 funcindex; 
            col1
---------------------------- 
 2022-08-09 16:00:57.77414
(1 rows) 
  
postgres=# create 
 index funcindex_idx on 
 funcindex(to_char(col1,'DD-
MM-YYYY HH24:MI:SS'));
ERROR:  functions in index 
 expression must be marked 
 IMMUTABLE

 

Observações: O PostgreSQL não 
permite criar um índice baseado 
em funções sem aIMMUTABLE
cláusula.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a volatilidade da 
função.

Para verificar a volatilidade da 
função, use o código na seção
Informações adicionais. 

DBA

Crie índices baseados em funções usando uma função de wrapper

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função de 
empacotamento.

Para criar uma função de 
encapsulamento, use o código 
na seção Informações adicionais.

Desenvolvedor PostgreSQL

Crie um índice usando a função 
wrapper.

Use o código na seção
Informações adicionais para criar 
uma função definida pelo usuário 
com a palavra-chaveIMMUTABLE
no mesmo esquema do aplicativo 
e consulte-a no script de criação 
do índice.

Se uma função definida 
pelo usuário for criada em 
um esquema comum (do 
exemplo anterior), atualize-
asearch_path conforme 
mostrado.

ALTER ROLE <ROLENAME> set 
 search_path=$user, COMMON;

DBA, desenvolvedor de 
PostgreSQL

Validar a criação de um índice

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar a criação de um índice. Confirme se o índice precisa ser 
criado com base nos padrões de 
acesso à consulta.

DBA

Confirme se o índice pode ser 
usado.

Para verificar se o índice 
baseado em funções foi obtido 
pelo PostgreSQL Optimizer, 
execute uma instrução SQL 
usando explain ou explain 
analyze. Use o código na seção
Informações adicionais. Se 
possível, reúna também as 
estatísticas da tabela.

Observações: Se você observar 
o plano de explicação, o 
otimizador do PostgreSQL 
escolheu um índice baseado em 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
funções devido à condição do 
predicado.

Recursos relacionados
• Índices baseados em funções (documentação da Oracle)
• Índices em expressões (documentação do PostgreSQL)
• Volatilidade do PostgreSQL (documentação do PostgreSQL)
• PostgreSQL search_path (documentação do PostgreSQL)
• Manual de migração do Oracle Database 19c para o Amazon Aurora PostgreSQL 

Informações adicionais
Crie uma função de empacotamento

CREATE OR REPLACE FUNCTION myschema.to_char(var1 timestamp without time zone, var2 varchar) 
 RETURNS varchar AS $BODY$ select to_char(var1, 'YYYYMMDD'); $BODY$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;

Crie um índice usando a função wrapper

postgres=# create function common.to_char(var1 timestamp without time zone, var2 varchar) 
 RETURNS varchar AS $BODY$ select to_char(var1, 'YYYYMMDD'); $BODY$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;
CREATE FUNCTION
postgres=# create index funcindex_idx on funcindex(common.to_char(col1,'DD-MM-YYYY 
 HH24:MI:SS'));
CREATE INDEX

Verifique a volatilidade da função

SELECT DISTINCT p.proname as "Name",p.provolatile as "volatility" FROM pg_catalog.pg_proc p 
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = p.pronamespace 
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_language l ON l.oid = p.prolang 
 WHERE n.nspname OPERATOR(pg_catalog.~) '^(pg_catalog)$' COLLATE pg_catalog.default AND 
 p.proname='to_char'GROUP BY p.proname,p.provolatile
ORDER BY 1;

Confirme se o índice pode ser usado

explain analyze <SQL> 
  
  
postgres=# explain select col1 from funcindex where common.to_char(col1,'DD-MM-YYYY 
 HH24:MI:SS') = '09-08-2022 16:00:57'; 
                                                       QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Index Scan using funcindex_idx on funcindex  (cost=0.42..8.44 rows=1 width=8) 
   Index Cond: ((common.to_char(col1, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'::character varying))::text = 
 '09-08-2022 16:00:57'::text)
(2 rows)
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Migre funções nativas do Oracle para o PostgreSQL 
usando extensões
Criado por Pinesh Singal (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
relacionais

Alvo: Amazon RDS PostgreSQL

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: Oracle; 
código aberto

Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon RDS

Resumo
Esse padrão de migração fornece step-by-step orientação para migrar um banco de dados Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para uma instância de banco de dados Amazon RDS for 
PostgreSQL ou Amazon Aurora PostgreSQL compatível com o banco de dados, modificandoorafce as 
extensõesaws_oracle_ext e para o código interno nativo PostgreSQL (psql). Isso economizará tempo 
de processamento.

O padrão descreve uma estratégia de migração manual off-line sem tempo de inatividade para um banco 
de dados de origem Oracle de vários terabytes com um alto número de transações.

O processo de migração usa a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) com asorafce
extensõesaws_oracle_ext and para converter um esquema de banco de dados Amazon RDS for 
Oracle em um esquema de banco de dados compatível com Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora 
PostgreSQL. Em seguida, o código é alterado manualmente para códigopsql embutido nativo compatível 
com PostgreSQL. Isso ocorre porque as chamadas de extensão afetam o processamento do código no 
servidor de banco de dados PostgreSQL, e nem todo o código de extensão é totalmente compatível ou 
compatível com o código PostgreSQL.

Esse padrão se concentra principalmente na migração manual de códigos SQL usando o AWS SCT e as 
extensõesaws_oracle_extorafce e. Você converte as extensões já usadas em embutidos nativos do 
PostgreSQL (psql). Em seguida, você remove todas as referências às extensões e converte os códigos 
adequadamente.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Sistema operacional (Windows ou Mac) ou instância do Amazon EC2 (em funcionamento) 
• Oráculo

Limitações

Nem todas as funçõesaws_oracle_ext ouorafce extensões do Oracle que usam podem ser 
convertidas em funções nativas do PostgreSQL. Pode ser necessário um retrabalho manual para compilá-
lo com as bibliotecas do PostgreSQL.

Uma desvantagem de usar extensões do AWS SCT é seu baixo desempenho na execução e na busca 
dos resultados. Seu custo pode ser entendido a partir do simples plano EXPLAIN do PostgreSQL
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(plano de execução de uma instrução) na migração daSYSDATE função Oracle para aNOW() função 
PostgreSQL entre os três códigos (aws_oracle_extorafce, epsql padrão), conforme explicado na 
seção Verificação de comparação de desempenho no documento anexo.

Versões do produto

• Fonte: Amazon RDS para banco de dados Oracle 10.2 e posterior (para 10.x), 11g (11.2.0.3.v1 e 
posterior) e até 12.2, 18c e 19c (e posterior) para Enterprise Edition, Standard Edition, Standard Edition 
1 e Standard Edition 2

• Destino: Amazon RDS for PostgreSQL ou banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL 9.4 e 
posterior (para 9.x), 10.x, 11.x, 12.x, 13.x e 14.x (e posterior)

• AWS SCT: versão mais recente (esse padrão foi testado com 1.0.632)
• Oracle: Versão mais recente (esse padrão foi testado com 3.9.0)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Uma instância de banco de dados Oracle RDS para Oracle com versão 12.1.0.2.v18

Pilha de tecnologia alvo

• Uma instância de banco de dados compatível com Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora PostgreSQL 
com versão 11.5

arquitetura de migração de banco de dados

O diagrama a seguir representa a arquitetura de migração do banco de dados entre os bancos de 
dados Oracle de origem e PostgreSQL de destino. A arquitetura envolve a nuvem AWS, uma nuvem 
privada virtual (VPC), zonas de disponibilidade, uma sub-rede privada, um banco de dados Amazon 
RDS for Oracle, AWS SCT, um banco de dados compatível com Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora 
PostgreSQL, extensões para arquivos Oracle (aws_oracle_extandorafce) e linguagem de consulta 
estruturada (SQL).

1. Execute a instância de banco de dados Oracle RDS para uma instância de banco de dados Oracle 
(banco de dados de origem).

2. Use o AWS SCT com os pacotesorafce de extensãoaws_oracle_ext e para converter o código-
fonte do Oracle para o PostreSQL.

3. A conversão produz arquivos.sql migrados compatíveis com PostgreSQL.
4. Converta manualmente os códigos de extensão Oracle não convertidos em códigos PostgreSQL 

(psql).
5. A conversão manual produz arquivos.sql convertidos compatíveis com PostgreSQL.
6. Execute esses arquivos.sql na instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL (banco de 

dados de destino).

Ferramentas
Ferramentas

Serviços da AWS
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• AWS SCT - A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) converte seu esquema de banco de dados 
existente de um mecanismo de banco de dados para outro. Você pode converter o esquema relacional 
de processamento transacional on-line (OLTP) ou o esquema do data warehouse. Seu esquema 
convertido é adequado para uma instância de banco de dados Amazon RDS for MySQL, Amazon 
Aurora, uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL ou Amazon RDS para 
PostgreSQL ou Amazon Redshift. O esquema convertido também pode ser usado com um banco de 
dados em uma instância do Amazon EC2 ou armazenado como dados em um bucket do Amazon S3.

O AWS SCT fornece uma interface de usuário baseada em projetos para converter automaticamente 
o esquema do banco de dados de origem em um formato compatível com sua instância de destino do 
Amazon RDS. 

Você pode usar o AWS SCT para fazer a migração de um banco de dados de origem Oracle para 
qualquer um dos destinos listados anteriormente. Usando o AWS SCT, você pode exportar as definições 
de objetos do banco de dados de origem, como esquema, visualizações, procedimentos armazenados e 
funções. 

Use o AWS SCT para converter dados do Oracle em Amazon RDS for PostgreSQL ou Amazon Aurora 
compatível com PostgreSQL. 

Nesse padrão, você usa o AWS SCT para converter e migrar o código Oracle para o PostgreSQL 
usando as extensõesaws_oracle_ext eorafce migrar manualmente os códigos de extensão para o 
código embutidopsql padrão ou nativo.

• O pacote de extensão AWS SCT é um módulo complementar que emula as funções presentes no banco 
de dados de origem que são necessárias ao converter objetos no banco de dados de destino. Antes de 
instalar o pacote de extensão AWS SCT, você precisa converter seu esquema de banco de dados.

Quando você converte seu esquema de banco de dados ou data warehouse, o AWS SCT adiciona 
um esquema adicional ao seu banco de dados de destino. Esse esquema implementa as funções de 
sistema SQL do banco de dados de origem necessárias para gravar o esquema convertido no banco de 
dados de destino. Esse esquema adicional é chamado de esquema do pacote de extensões.

O esquema do pacote de extensão para bancos de dados OLTP é nomeado de acordo com o 
banco de dados de origem. Para bancos de dados Oracle, o esquema do pacote de extensão 
éAWS_ORACLE_EXT.

Outras ferramentas

• Oracle — O Oracle é um módulo que implementa funções, tipos de dados e pacotes compatíveis com 
o Oracle. É uma ferramenta de código aberto com uma licença Berkeley Source Distribution (BSD) para 
que qualquer pessoa possa usá-la. Oorafce módulo é útil para migrar do Oracle para o PostgreSQL 
porque tem muitas funções do Oracle implementadas no PostgreSQL.

Código

Para obter uma lista de todos os códigos comumente usados e migrados do Oracle para o PostgreSQL 
para evitar o uso do código de extensão AWS SCT, consulte o documento em anexo.

Epopéias
Configurar o Amazon RDS for Oracle (banco de dados do Amazon RDS for Oracle)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância do banco de 
dados Oracle.

Crie uma instância de banco de 
dados compatível com Amazon 

AWS geral, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
RDS for Oracle ou Aurora 
PostgreSQL a partir do console 
do Amazon RDS.

Configure os grupos de 
segurança.

Configure grupos de segurança 
de entrada e saída.

AWS geral

Crie o banco de dados. Crie o banco de dados Oracle 
com os usuários e esquemas 
necessários.

AWS geral, DBA

Crie os objetos. Crie objetos e insira dados no 
esquema.

DBA

Configurar o banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância do banco de 
dados PostgreSQL.

Crie uma instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
PostgreSQL ou Amazon Aurora 
PostgreSQL no Amazon RDS 
ou Amazon Aurora PostgreSQL 
a partir do Amazon RDS para 
PostgreSQL ou Amazon Aurora 
PostgreSQL a

AWS geral, DBA

Configure os grupos de 
segurança.

Configure grupos de segurança 
de entrada e saída.

AWS geral

Crie o banco de dados. Crie o banco de dados 
PostgreSQL com os usuários e 
esquemas necessários.

AWS geral, DBA

Valide as extensões. Certifique-se de 
queaws_oracle_extorafce
estejam instalados e 
configurados corretamente no 
banco de dados PostgreSQL.

DBA

Verifique se o banco de dados 
PostgreSQL está disponível.

Certifique-se de que o banco de 
dados PostgreSQL esteja ativo e 
funcionando.

DBA

Migre o esquema Oracle para o PostgreSQL usando o AWS SCT e as extensões

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale a AWS SCT. Instale a versão mais recente do 
AWS SCT.

DBA

Configure o AWS SCT. Configure o AWS SCT 
com drivers Java Database 
Connectivity (JDBC) para Oracle 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(ojdbc8.jar) e PostgreSQL 
(postgresql-42.2.5.jar).

Habilite o pacote ou modelo de 
extensão AWS SCT.

Nas configurações do 
projeto AWS SCT, habilite a 
implementação de funções 
integradas com asorafce
extensõesaws_oracle_ext e 
para o esquema do banco de 
dados Oracle.

DBA

Converta o esquema. No AWS SCT, escolha Converter 
esquema para converter o 
esquema do Oracle para 
o PostgreSQL e gerar os 
arquivos.sql.

DBA

Converta o código de extensão AWS SCT em código psql

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Converta manualmente o código. Converta manualmente cada 
linha de código compatível 
com a extensão em código 
embutidopsql padrão, 
conforme detalhado no 
documento anexo. Por exemplo, 
mudeAWS_ORACLE_EXT.SYSDATE()
ouORACLE.SYSDATE()
paraNOW().

DBA

Valide o código (Opcional) Valide cada linha 
de código executando-a 
temporariamente no banco de 
dados PostgreSQL.

DBA

Crie objetos no banco de dados 
PostgreSQL.

Para criar objetos no banco de 
dados PostgreSQL, execute os 
arquivos.sql que foram gerados 
pelo AWS SCT e modificados 
nas duas etapas anteriores.

DBA

Recursos relacionados
• Banco de dados

• Oracle no Amazon RDS
• PostgreSQL no Amazon RDS
• Como trabalhar com Amazon Aurora PostgreSQL
• Plano PostgreSQL EXPLAIN

• LEI DA AWS
• Visão geral da Schema Conversion Tool da AWS
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• Guia do usuário do AWS SCT
• Usando a interface de usuário do AWS SCT
• Usando o Oracle Database como fonte para o AWS SCT

• Extensões para o AWS SCT
• Usando o pacote de extensão AWS SCT
• Funcionalidade Oracle (en)
• PGXN oráculo
• GitHub oráculo

Informações adicionais
Para obter mais informações, siga os comandos detalhados, com sintaxe e exemplos, para converter 
manualmente o código no documento anexado.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre um banco de dados Microsoft SQL Server do 
Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB usando o 
AWS DMS

Criado por Uma Maheswara Rao Nooka (AWS)

Origem:  Microsoft SQL Server 
no Amazon EC2

Destino:  Amazon DocumentDB Tipo R: Rearquiteto

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Nativo na nuvem; 
bancos de dados; migração

Carga horária: Microsoft

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon DocumentDB

Resumo
Esse padrão descreve como usar o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar um banco 
de dados Microsoft SQL Server hospedado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) para um banco de dados Amazon DocumentDB (com compatibilidade com MongoDB).

A tarefa de replicação do AWS DMS lê a estrutura da tabela do banco de dados SQL Server, cria a 
coleção correspondente no Amazon DocumentDB e executa uma migração de carga completa.

Você também pode usar esse padrão para migrar um SQL Server local ou um Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para uma instância de banco de dados SQL Server para o Amazon 
DocumentDB. Para obter mais informações, consulte o guia Migrando bancos de dados do Microsoft SQL 
Server para a nuvem da AWS no site do AWS Prescriptive Guidance.

1346

https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_UserInterface.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_ExtensionPack.html
https://postgres.cz/wiki/Oracle_functionality_(en)
https://pgxn.org/dist/orafce/
https://github.com/orafce/orafce
samples/p-attach/158847bb-27ef-4915-a9ca-7d87073792c1/attachments/attachment.zip
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-sql-server/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-sql-server/welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migrar um banco de dados SQL Server do 
Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um banco de dados existente do SQL Server em uma instância do EC2.
• Função de banco de dados fixa (db_owner) atribuída ao AWS DMS no banco de dados do SQL Server. 

Para obter mais informações, consulte Funções no nível do banco de dados na documentação do SQL 
Server. 

• Familiaridade com o uso dosmongoimport utilitáriosmongodumpmongorestoremongoexport,, e para
mover dados para dentro e para fora de um cluster do Amazon DocumentDB.

• Microsoft SQL Server Management Studio, instalado e configurado.

Limitações

• O limite de tamanho do cluster no Amazon DocumentDB é de 64 TB. Para obter mais informações, 
consulte Limites do cluster na documentação do Amazon DocumentDB. 

• O AWS DMS não oferece suporte à fusão de várias tabelas de origem em uma única coleção do 
Amazon DocumentDB.

• Se o AWS DMS processar qualquer alteração de uma tabela de origem sem uma chave primária, ele 
ignorará as colunas de objetos grandes (LOB) na tabela de origem.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Amazon EC2

Arquitetura alvo

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon DocumentDB

Ferramentas
• AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda a migrar bancos de dados com 

facilidade e segurança.
• Amazon DocumentDB — O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) é um serviço 

de banco de dados rápido, confiável e totalmente gerenciado.
• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 

computação escalável na Nuvem da AWS.
• Microsoft SQL Server — O SQL Server é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional.
• SQL Server Management Studio (SSMS) — O SSMS é uma ferramenta para gerenciar o SQL Server, 

incluindo acessar, configurar e administrar componentes do SQL Server.
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Epopeias
Criar e configurar uma VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. Faça login no AWS Management 
Console e abra o console da 
Amazon VPC. Crie uma nuvem 
privada virtual (VPC) com um 
intervalo de blocos CIDR do 
IPv4.

Administrador de sistema

Crie grupos de segurança e 
network ACLs.

No console Amazon VPC, crie 
grupos de segurança e listas 
de controle de acesso à rede 
(ACLs de rede) para sua VPC, 
de acordo com seus requisitos. 
Você também pode usar as 
configurações padrão para 
essas configurações. Para obter 
mais informações sobre essa e 
outras histórias, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

Administrador de sistema

Crie e configure o cluster Amazon DocumentDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do Amazon 
DocumentDB.

Abra o console do Amazon 
DocumentDB e escolha 
“Clusters”. Escolha “Criar” e 
crie um cluster do Amazon 
DocumentDB com uma instância. 
Importante: Certifique-se de 
configurar esse cluster com os 
grupos de segurança da sua 
VPC.

Administrador de sistema

Instale o shell mongo. O shell mongo é um utilitário de 
linha de comando que você usa 
para se conectar e consultar seu 
cluster do Amazon DocumentDB. 
Para instalá-lo, execute o 
comando “/etc/yum.repos.d/
mongodb-org-3.6.repo” para 
criar o arquivo do repositório. 
Execute o comando “sudo yum 
install -y mongodb-org-shell” 
para instalar o shell mongo. Para 
criptografar dados em trânsito, 
baixe a chave pública do Amazon 
DocumentDB e, em seguida, 
conecte-se à sua instância do 
Amazon DocumentDB. Para 

Administrador de sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
obter mais informações sobre 
essas etapas, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

Crie um banco de dados no 
cluster do Amazon DocumentDB.

Execute o comando “use” com 
o nome do seu banco de dados 
para criar um banco de dados 
em seu cluster do Amazon 
DocumentDB.

Administrador de sistema

Criar e configurar a instância de replicação do AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância de replicação do 
AWS DMS.

Abra o console do AWS DMS 
e escolha “Criar instância de 
replicação”. Digite um nome e 
uma descrição para a tarefa de 
replicação. Escolha a classe 
da instância, a versão do 
mecanismo, o armazenamento, 
a VPC, o Multi-AZ e torne-a 
acessível ao público. Escolha 
a guia “Avançado” para definir 
as configurações de rede e 
criptografia. Especifique as 
configurações de manutenção 
e escolha “Criar instância de 
replicação”.

Administrador de sistema

Configurar o banco de dados do 
SQL Server.

Faça login no Microsoft SQL 
Server e adicione uma regra 
de entrada para comunicação 
entre o endpoint de origem e a 
instância de replicação do AWS 
DMS. Use o endereço IP privado 
da instância de replicação como 
origem. Importante: A instância 
de replicação e o endpoint de 
destino devem estar na mesma 
VPC. Use uma fonte alternativa 
no grupo de segurança se as 
VPCs forem diferentes para 
as instâncias de origem e 
replicação.

Administrador de sistema

Crie e teste os endpoints de origem e destino no AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os endpoints do banco de 
dados de origem e de destino.

Abra o console do AWS DMS 
e escolha “Connect endpoints 
de banco de dados de origem 

Administrador de sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e de destino”. Especifique as 
informações de conexão para 
os bancos de dados de origem 
e de destino. Se necessário, 
escolha a guia “Avançado” para 
definir valores para “Atributos 
de conexão adicionais”. Faça 
o download e use o pacote de 
certificados na configuração do 
seu endpoint.

Teste a conexão do endpoint. Escolha “Executar teste” para 
testar a conexão. Solucione 
qualquer mensagem de erro 
verificando as configurações 
do grupo de segurança e as 
conexões com a instância de 
replicação do AWS DMS a partir 
das instâncias do banco de 
dados de origem e de destino.

Administrador de sistema

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a tarefa de migração do 
AWS DMS.

No console do AWS DMS, 
escolha “Tarefas”, “Criar tarefa”. 
Especifique as opções da 
tarefa, incluindo os nomes dos 
endpoints de origem e destino 
e os nomes das instâncias 
de replicação. Em “Tipo de 
migração”, escolha “Migrar dados 
existentes” e “Replicar somente 
alterações de dados”. Escolha 
“Iniciar tarefa”.

Administrador de sistema

Execute a tarefa de migração do 
AWS DMS.

Em “Configurações da tarefa”, 
especifique as configurações 
para o modo de preparação 
da tabela, como “Não fazer 
nada”, “Remover tabelas no 
alvo”, “Truncar” e “Incluir colunas 
LOB na replicação”. Defina 
um tamanho máximo de LOB 
que o AWS DMS aceitará e 
escolha “Ativar registro”. Deixe 
as “Configurações avançadas” 
com seus valores padrão e 
escolha “Criar tarefa”.

Administrador de sistema

Monigrar a migração. No console do AWS DMS, 
escolha “Tarefas” e escolha sua 
tarefa de migração. Escolha 

Administrador de sistema
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Migrar um banco de dados SQL Server do 
Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
“Monitoramento de tarefas” para 
monitorar sua tarefa. A tarefa é 
interrompida quando a migração 
de carga completa é concluída 
e as alterações em cache são 
aplicadas.

Testar e verificar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao cluster Amazon 
DocumentDB usando o shell 
mongo.

Abra o console do Amazon 
DocumentDB e escolha o seu 
cluster em “Clusters”. Na guia 
“Conectividade e segurança”, 
escolha “Connect a este cluster 
com o shell mongo”.

Administrador de sistema

Verifique os resultados da sua 
migração.

Execute o comando “usar” com o 
nome do seu banco de dados e, 
em seguida, execute o comando 
“mostrar coleções”. Execute o 
comando “db. .count ();” com o 
nome do seu banco de dados. Se 
os resultados corresponderem ao 
seu banco de dados de origem, 
sua migração foi bem-sucedida.

Administrador de sistema

Recursos relacionados
Criar e configurar uma VPC

• Crie um grupo de segurança para a VPC
• Criar uma Network ACL

 

Crie e configure o cluster Amazon DocumentDB

• Crie um cluster do Amazon DocumentDB
• Instale o shell mongo para Amazon DocumentDB
• Connect ao seu cluster do Amazon DocumentDB

 

Crie e configure a instância de replicação do AWS DMS

• Use instâncias de replicação públicas e privadas
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Crie e teste os endpoints de origem e destino no AWS DMS

• Use o Amazon DocumentDB como alvo para o AWS DMS
• Use um banco de dados do SQL Server como fonte para o AWS DMS
• Use endpoints do AWS DMS

 

Migrar dados

• Migre para o Amazon DocumentDB

 

Outros recursos

• Limitações no uso do SQL Server como fonte para o AWS DMS 
• Como usar o Amazon DocumentDB para criar e gerenciar aplicativos em grande escala

Migre um banco de dados ThoughtSpot Falcon local 
para o Amazon Redshift

Criado por Battulga Purevragchaa (AWS) e Antony Prasad Thevaraj (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Banco de dados do 
ThoughtSpot Falcon no local

Destino:  Amazon Redshift

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: AWS DMS; 
Amazon Redshift

Resumo
Os data warehouses locais exigem tempo e recursos administrativos significativos, especialmente para 
grandes conjuntos de dados. O custo financeiro da construção, manutenção e crescimento desses 
armazéns também é muito alto. Para ajudar a gerenciar custos, manter baixa a complexidade de extração, 
transformação e carregamento (ETL) e oferecer desempenho à medida que seus dados crescem, você 
deve escolher constantemente quais dados carregar e quais dados arquivar.

Ao migrar seus bancos de dadosThoughtSpot Falcon locais para a nuvem Amazon Web Services (AWS), 
você pode acessar data lakes e armazéns de dados baseados em nuvem que aumentam a agilidade, 
a segurança e a confiabilidade dos aplicativos da sua empresa, além de reduzir seus custos gerais de 
infraestrutura. O Amazon Redshift ajuda a reduzir significativamente o custo e a sobrecarga operacional 
de um data warehouse. Você também pode usar o Amazon Redshift Spectrum para analisar grandes 
quantidades de dados em seu formato nativo sem carregar dados.

Esse padrão descreve as etapas e o processo de migração de um banco de dados ThoughtSpot Falcon de 
um data center local para um banco de dados Amazon Redshift na Nuvem AWS.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados do ThoughtSpot Falcon hospedado em um datacenter no local

Versões do produto

• ThoughtSpot versão 7.0.1

Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Os dados são hospedados em um banco de dados relacionais no local.
2. O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) converte a linguagem de definição de dados (DDL) que é 

compatível com o Amazon Redshift.
3. Depois de criar as tabelas, é possível migrar os dados usando o AWS Database Migration Service 

(AWS DMS).
4. Os dados são carregados no Amazon Redshift.
5. Os dados são armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) se você usa o Redshift 

Spectrum ou já hospeda os dados no Amazon S3.

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Data Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar bancos de dados de 

forma rápida e segura para a AWS.
• Amazon Redshift — O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse totalmente gerenciado 

em escala de petabytes, que facilita e faz com que a análise de todos os seus dados sejam tarefas 
eficientes em termos de custos, em termos de custos, em termos de custos, em termos de custos, em 
termos de custos, em termos de custos, em termos de custos, em termos de custos, em termos de 
custos,

• AWS SCT — O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) converte seu esquema de banco de dados 
existente de um mecanismo de banco de dados para outro.

Epopeias
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a configuração 
apropriada do Amazon Redshift.

Identifique a configuração 
apropriada do cluster do Amazon 
Redshift com base em seus 
requisitos e volume de dados. 

Para obter mais informações, 
consulte Clusters do Amazon 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Redshift na documentação do 
Amazon Redshift.

Pesquise o Amazon Redshift 
para avaliar se ele atende aos 
seus requisitos.

Use as perguntas frequentes do 
Amazon Redshift para entender 
e avaliar se o Amazon Redshift 
atende às suas necessidades.

DBA

Preparar para o cluster de destino do Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do Amazon 
Redshift.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console do 
Amazon Redshift e, em seguida, 
crie um cluster do Amazon 
Redshift em uma nuvem privada 
virtual (VPC). 

Para obter mais informações, 
consulte “Criar um cluster em 
uma VPC na documentação do 
Amazon Redshift.

DBA

Conduza um PoC para o design 
do seu banco de dados Amazon 
Redshift.

Siga as melhores práticas do 
Amazon Redshift realizando uma 
prova de conceito (PoC) para o 
design do seu banco de dados. 

Para obter mais informações, 
consulte Realizar uma prova de 
conceito para o Amazon Redshift
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA

Crie usuários do banco de dados. Crie os usuários em seu banco 
de dados do Amazon Redshift e 
conceda as funções apropriadas 
para acesso ao esquema e às 
tabelas.   

Para obter mais informações, 
consulte Conceder privilégios de 
acesso para um usuário ou grupo
de usuários na documentação do 
Amazon Redshift.

DBA

Aplique as configurações ao 
banco de dados de destino.

Aplique as configurações ao 
banco de dados do Amazon 
Redshift de acordo com suas 
necessidades. 

Para obter mais informações 
sobre como habilitar parâmetros 
em nível de banco de dados, 

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html
http://aws.amazon.com/redshift/faqs/
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
sessão e servidor, consulte 
a referência de configuração
na documentação do Amazon 
Redshift.

Crie objetos no cluster do Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tabelas manualmente com 
DDL no Amazon Redshift.

(Opcional) Se você usar o AWS 
SCT, as tabelas serão criadas 
automaticamente. No entanto, 
se houver falhas na replicação 
de DDLs, você precisará criar as 
tabelas manualmente

DBA

Crie tabelas externas para 
Redshift Spectrum.

Crie uma tabela externa com um 
esquema externo para o Amazon 
Redshift Spectrum. Para criar 
tabelas externas, é necessário 
ser o proprietário do esquema 
externo ou um superusuário do 
banco de dados. 

Para obter mais informações, 
consulte “Criar tabelas externas 
para o Amazon Redshift 
Spectrum” na documentação do 
Amazon Redshift.

DBA

Migrar dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o AWS DMS para migrar os 
dados.

Depois de criar a DDL das 
tabelas no banco de dados do 
Amazon Redshift, migre seus 
dados para o Amazon Redshift 
usando o AWS DMS.

Para obter instruções e etapas 
detalhadas, consulte Usar um 
banco de dados do Amazon 
Redshift como destino do AWS 
DMS na documentação do AWS 
DMS.

DBA

Use o comando COPY para 
carregar os dados.

Use oCOPY comando Amazon 
Redshift para carregar os dados 
do Amazon S3 para o Amazon 
Redshift.

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/cm_chap_ConfigurationRef.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte Usar o comando COPY 
para carregar do Amazon S3
na documentação do Amazon 
Redshift.

Valide o cluster do Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide os registros de origem e 
de destino.

Valide a contagem de tabelas 
para os registros de origem e 
destino que foram carregados do 
seu sistema de origem.

DBA

Implementar Práticas 
recomendadas do Amazon 
Redshift para ajuste de 
performance.

Implementar Práticas 
recomendadas do Amazon 
Redshift para design de tabelas e 
banco de dados. 

Para obter mais informações, 
consulte a postagem no blog:
Dez técnicas de ajuste de 
performance para o Amazon 
Redshift.

DBA

Otimize o desempenho da 
consulta.

O Amazon Redshift usa 
consultas baseadas em SQL 
para interagir com dados e 
objetos no sistema. A linguagem 
de manipulação de dados (DML) 
é o subconjunto do SQL que 
você pode usar para visualizar, 
adicionar, alterar e excluir dados. 
DDL é o subconjunto do SQL 
que você usa para adicionar, 
alterar e excluir objetos de 
banco de dados, como tabelas e 
visualizações.

Para obter mais informações, 
consulte Ajustar o desempenho 
de consultas na documentação 
do Amazon Redshift.

DBA

Implementar o WLM. É possível usar o gerenciamento 
de workload (WLM) para 
definir várias filas de consulta 
e rotear consultas para as 
filas apropriadas em tempo de 
execução.

Para obter mais informações, 
consulte Implementar o 
gerenciamento de workload

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na documentação do Amazon 
Redshift.

Trabalhe com escalabilidade de 
simultaneidade.

Ao usar o recurso 
de escalabilidade de 
simultaneidade, é possível 
oferecer suporte a usuários 
e consultas simultâneos 
virtualmente ilimitadas, com 
performance de consulta 
consistentemente rápida.

Para obter mais informações, 
consulte “Trabalhar com a 
escalabilidade de simultaneidade
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA

Use Práticas recomendadas 
do Amazon Redshift para criar 
tabelas.

Ao planejar seu banco de dados, 
certas decisões importantes 
relativas ao planejamento 
da tabela podem influenciar 
fortemente a performance geral 
de consultas.

Para obter mais informações 
sobre como escolher a opção 
de design de tabela mais 
apropriada, consulte Práticas 
recomendadas do Amazon 
Redshift para criar tabelas na 
documentação do Amazon 
Redshift.

DBA

Crie visualizações materializadas 
no Amazon Redshift.

Uma visualização materializada 
contém um conjunto de 
resultados pré-computado com 
base em uma consulta SQL em 
uma ou mais tabelas base. É 
possível emitirSELECT instruções 
para consultar uma visualização 
materializada da mesma maneira 
como você consulta outras 
tabelas ou visualizações no 
banco de dados.

Para obter mais informações, 
consulte “Criar visualizações 
materializadas no Amazon 
Redshift na documentação do 
Amazon Redshift”.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina junções entre as tabelas. Para pesquisar mais de 
uma tabela ao mesmo 
tempo no ThoughtSpot, você 
deve definir junções entre 
as tabelas especificando 
colunas que contenham 
dados correspondentes em 
duas tabelas. Essas colunas 
representamprimary key
oforeign key final da união.

Você pode defini-los usando 
oALTER TABLE comando 
no Amazon Redshift ou 
ThoughtSpot. Para obter mais 
informações, consulte ALTER 
TABLE na documentação do 
Amazon Redshift.

DBA

Configurar ThoughtSpot conexão com o Amazon Redshift

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione uma conexão com o 
Amazon Redshift.

Adicione uma conexão do 
Amazon Redshift ao banco de 
dados do ThoughtSpot Falcon no 
local.

Para obter mais informações, 
consulte Adicionar uma conexão 
com o Amazon Redshift na 
ThoughtSpot documentação.

DBA

Edite a conexão do Amazon 
Redshift.

Você pode editar a conexão do 
Amazon Redshift para adicionar 
tabelas e colunas.

Para obter mais informações, 
consulte Editar uma conexão 
com o Amazon Redshift na 
ThoughtSpot documentação.

DBA

Remapeie a conexão com o 
Amazon Redshift.

Modifique os parâmetros de 
conexão editando o arquivo .yaml 
de mapeamento de origem que 
foi criado quando você adicionou 
a conexão com o Amazon 
Redshift. 

Por exemplo, você pode 
remapear a tabela ou coluna 
existente para uma tabela 
ou coluna diferente em uma 
conexão de banco de dados 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
existente. ThoughtSpot 
recomenda que você verifique 
as dependências antes e depois 
de remapear uma tabela ou 
coluna em uma conexão para 
garantir que elas sejam exibidas 
conforme necessário.

Para obter mais informações, 
consulte Remapear uma 
conexão com o Amazon Redshift
na ThoughtSpot documentação.

Exclua uma tabela da conexão 
do Amazon Redshift.

(Opcional) Se você tentar 
remover uma tabela em uma 
conexão com o Amazon Redshift, 
ThoughtSpot verificará as 
dependências e mostrará uma 
lista de objetos dependentes. 
Você pode escolher os objetos 
listados para excluí-los ou 
remover a dependência. Em 
seguida, você pode remover a 
mesa.

Para obter mais informações, 
consulte Excluir uma tabela 
de uma conexão do Amazon 
Redshift na ThoughtSpot 
documentação.

DBA

Exclua uma tabela com objetos 
dependentes de uma conexão 
com o Amazon Redshift.

(Opcional) Se você tentar 
excluir uma tabela com objetos 
dependentes, a operação 
será bloqueada. É exibida 
umaCannot delete janela com 
uma lista de links para objetos 
dependentes. Quando todas as 
dependências forem removidas, 
você poderá excluir a tabela

Para obter mais informações, 
consulte Excluir uma tabela com 
objetos dependentes de uma 
conexão do Amazon Redshift na 
ThoughtSpot documentação.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua uma conexão com o 
Amazon Redshift.

(Opcional) Como uma conexão 
pode ser usada em várias fontes 
de dados ou visualizações, você 
deve excluir todas as fontes e 
tarefas que usam essa conexão 
antes de excluir a conexão com o 
Amazon Redshift.

Para obter mais informações, 
consulte Excluir uma conexão 
do Amazon Redshift na 
ThoughtSpot documentação.

DBA

Verifique a referência de conexão 
do Amazon Redshift.

Certifique-se de fornecer as 
informações necessárias para 
sua conexão com o Amazon 
Redshift usando a referência 
de conexão na ThoughtSpot 
documentação.

DBA

Informações adicionais
• Análise baseada em IA em qualquer escala com ThoughtSpot o Amazon Redshift
• Preços do Amazon Redshift
• Começando a usar o AWS SCT 
• Conceitos básicos do Amazon Redshift
• Usando agentes de extração de dados
• O Chick-fil-A melhora a velocidade de obtenção de informações com ThoughtSpot e com a AWS 

Migre um banco de dados Oracle para o Amazon 
DynamoDB usando o AWS DMS
Criado por Rambabu Karnena (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon DynamoDB

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB

Resumo
Esse padrão mostra as etapas de migração de um banco de dados Oracle para o Amazon DynamoDB
usando o AWS Database Migration Service (AWS DMS). Ele abrange três tipos de bancos de dados de 
origem:
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• Bancos de dados Oracle on-premises.
• Bancos de dados Oracle no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para instâncias de banco de dados Oracle

Nessa prova de conceito, esse padrão se concentra na migração de uma instância de banco de dados 
Amazon RDS for Oracle.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um aplicativo que se conecta a um banco de dados Amazon RDS for Oracle
• Uma tabela criada no banco de dados Amazon RDS for Oracle de origem com uma chave primária e 

dados de amostra

Limitações

• Objetos de banco de dados Oracle, como procedimentos, funções, pacotes e acionadores, não são 
considerados para migração porque o Amazon DynamoDB não oferece suporte a esses objetos de 
banco de dados.

Versões do produto

• Esse padrão se aplica a todas as edições e versões de bancos de dados Oracle que são compatíveis 
com o AWS DMS. Para obter mais informações, consulte Uso de um banco de dados Oracle como 
fonte para o AWS DMS e uso de um banco de dados do Amazon DynamoDB como destino para o AWS 
DMS. Recomendamos que você use as versões mais recentes do AWS DMS para obter o suporte mais 
abrangente de versões e recursos.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Amazon RDS for Oracle instâncias de banco de dados Oracle, Oracle no Amazon EC2 ou bancos de 
dados Oracle locais

Pilha de tecnologias alvo

• Amazon DynamoDB

Arquitetura de migração de dados da AWS

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.
• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 

desempenho rápido, previsível e escalável.
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• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS. Esse padrão usa o Amazon RDS for Oracle.

Épicos
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. Em sua conta da AWS, crie uma 
Virtual Private Cloud (VPC) e 
uma sub-rede privada.

Administrador do sistema

Crie grupos de segurança e listas 
de controle de acesso à rede.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

Administrador do sistema

Configure e inicie a instância de 
banco de dados Amazon RDS for 
Oracle

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

DBA, administrador de sistemas

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM para 
acessar o DynamoDB.

No console do AWS Identity 
and Access Management 
(IAM), crie a função, anexe a 
políticaAmazonDynamoDBFullAccess 
to it e selecione o AWS DMS 
como o serviço.

Administrador do sistema

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS para migração

A instância de replicação 
deve estar na mesma zona de 
disponibilidade e VPC que o 
banco de dados de origem.

Administrador do sistema

Crie endpoints de origem e 
destino no AWS DMS.

Para criar o endpoint do banco 
de dados de origem, você tem 
duas opções:

• No console do Amazon 
RDS, escolha Bancos de 
dados, identificador de banco
de dados, Conectividade 
e segurança e escolha o 
endpoint.

• No console do AWS DMS, 
escolha Selecionar instância 
de banco de dados RDS.

Para criar o endpoint do banco 
de dados de destino, escolha a 
função Amazon Resource Name 

Administrador do sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(ARN) da tarefa anterior para 
acessar o DynamoDB.

Crie uma tarefa do AWS DMS 
para carregar as tabelas de 
banco de dados Oracle de 
origem no DynamoDB.

Escolha os nomes dos endpoints 
de origem e destino e a instância 
de replicação nas etapas 
anteriores. O tipo pode estar em 
carga total. Escolha o esquema 
Oracle e especifique% para 
selecionar todas as tabelas.

Administrador do sistema

Valide as tabelas no DynamoDB. Para ver os resultados da 
migração, escolha Tabelas no 
painel de navegação esquerdo 
no console do DynamoDB.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique o código do aplicativo. Para se conectar e recuperar 
dados do DynamoDB, atualize o 
código do aplicativo.

Proprietário do aplicativo, DBA, 
administrador de sistemas

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Troque os clientes do aplicativo 
para usar o DynamoDB.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos da AWS. Por exemplo, o encerramento 
da instância do Amazon RDS 
para Oracle, do DynamoDB e da 
instância de replicação do AWS 
DMS.

DBA, administrador de sistemas

Reúna métricas. As métricas incluem o tempo de 
migração, as porcentagens de 
trabalho manual e do trabalho 
realizado pela ferramenta e a 
redução de custos.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Recursos relacionados
• AWS Database Migration Service e Amazon DynamoDB: O que você precisa saber (postagem no blog)
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• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Usando um banco de dados do Amazon DynamoDB como alvo para o AWS Database Migration Service
• Melhores práticas para migrar do RDBMS para o Amazon DynamoDB (whitepaper)

Migre uma tabela particionada da Oracle para o 
PostgreSQL usando o AWS DMS

Criado por Saurav Mishra (AWS) e Eduardo Valentim (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Banco de dados Oracle Destino:  PostgreSQL 9.0

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados; armazenamento e 
backup

Serviços da AWS: AWS DMS

Resumo
Esse padrão descreve como acelerar o carregamento de uma tabela particionada do Oracle para o 
PostgreSQL usando o AWS Database Migration Service (AWS DMS), que não oferece suporte ao 
particionamento nativo. O banco de dados de destino do PostgreSQL pode ser instalado no Amazon 
Compute Cloud (Amazon Relational Database Service EC2) para o Amazon RDS (Amazon Aurora) para 
PostgreSQL. 

O upload de uma tabela particionada inclui as seguintes etapas:

1. Crie uma tabela principal semelhante à tabela de partições Oracle, mas não inclua nenhuma partição.
2. Crie tabelas secundárias que herdarão da tabela principal que você criou na etapa 1.
3. Crie uma função de procedimento e um gatilho para lidar com as inserções na tabela principal.

No entanto, como o gatilho é acionado para cada inserção, a carga inicial usando o AWS DMS pode ser 
muito lenta.

Para acelerar os carregamentos iniciais do Oracle para o PostgreSQL 9.0, esse padrão cria uma tarefa 
separada do AWS DMS para cada partição e carrega as tabelas secundárias correspondentes. Em 
seguida, você cria um gatilho durante a transição. 

A versão 10 do PostgreSQL oferece suporte ao particionamento nativo. No entanto, você pode decidir usar 
o particionamento herdado em alguns casos. Para obter mais informações, consulte a seção Informações 
adicionais (p. 1366).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle de origem com uma tabela particionada
• Um banco de dados PostgreSQL na AWS
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Versões do produto

• PostgreSQL 9.0

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Uma tabela particionada no Oracle

Pilha de tecnologias de destino

• Uma tabela particionada no PostgreSQL (no Amazon EC2, Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora 
PostgreSQL)

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.

Épicos
Configurar o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie as tabelas no PostgreSQL. Crie as tabelas principal 
e as tabelas secundárias 
correspondentes no PostgreSQL 
com as condições de verificação 
necessárias para partições.

DBA

Crie a tarefa do AWS DMS para 
cada partição.

Inclua a condição do filtro da 
partição na tarefa do AWS DMS. 
Mapeie as partições para as 
tabelas filhas correspondentes do 
PostgreSQL.

DBA

Execute as tarefas do AWS DMS 
usando o AWS DMS usando 
captura de dados de carga e 
alteração (CDC).

Certifique-se de que 
oStopTaskCachedChangesApplied
parâmetro esteja 
definido comotrue e 
oStopTaskCachedChangesNotApplied
parâmetro esteja definido 
comofalse.

DBA
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Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pare as tarefas de replicação. Antes de interromper as tarefas, 
confirme se a origem e o destino 
estão sincronizados.

DBA

Crie um gatilho na tabela 
principal.

Como a tabela principal receberá 
todos os comandos de inserção 
e atualização, crie um acionador 
que roteará esses comandos 
para as respectivas tabelas 
secundárias com base na 
condição de particionamento.

DBA

Recursos relacionados
• AWS DMS
• Particionamento de tabelas (documentação do PostgreSQL)

Informações adicionais
Embora a versão 10 do PostgreSQL ofereça suporte ao particionamento nativo, você pode decidir usar o 
particionamento herdado para os seguintes casos de uso:

• O particionamento impõe uma regra de que todas as partições devem ter o mesmo conjunto de colunas 
que a mãe, mas a herança da tabela permite que filhos tenham colunas extras.

• A herança da tabela oferece suporte a várias heranças.
• O particionamento declarativo suporta somente particionamento de lista e intervalo. Com a herança de 

tabelas, você pode dividir os dados conforme desejar. No entanto, se a exclusão da restrição não puder 
eliminar as partições de forma eficaz, o desempenho da consulta será prejudicado.

• Algumas operações precisam de um bloqueio mais forte ao usar particionamento declarativo do que 
ao usar herança de tabela. Por exemplo, adicionar ou remover uma partição de ou para uma tabela 
particionada requer umACCESS EXCLUSIVE bloqueio na tabela principal, enquanto umSHARE UPDATE 
EXCLUSIVE bloqueio é suficiente para a herança regular.

Ao usar partições de trabalho separadas, você também pode recarregar partições se houver algum 
problema de validação do AWS DMS. Para obter melhor desempenho e controle de replicação, execute 
tarefas em instâncias de replicação separadas.

Migre e replique arquivos VSAM para o Amazon RDS 
ou o Amazon MSK usando o Connect from Precisely
Criado por Prachi Khanna (AWS) e Boopatia GOPALSAMY (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: VSAM Alvo: Banco de dados

Tipo R: Rearquiteto Carga de trabalho: IBM Tecnologias: Migração; 
Modernização
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Serviços da AWS: Amazon MSK; 
Amazon RDS

Resumo
Esse padrão mostra como migrar e replicar arquivos do Método de Acesso ao Armazenamento Virtual 
(VSAM) de um mainframe para um ambiente de destino na Nuvem AWS usando o Connect from Precisely. 
Os ambientes-alvo abordados nesse padrão incluem o Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) e o Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). O Connect usa a captura de 
dados de alteração (CDC) para monitorar continuamente as atualizações em seus arquivos VSAM de 
origem e, em seguida, transferir essas atualizações para um ou mais ambientes de destino da AWS. Você 
pode usar esse padrão para atender às suas metas de modernização de aplicativos ou análise de dados. 
Por exemplo, você pode usar o Connect para migrar seus arquivos de aplicativos VSAM para a nuvem 
da AWS com baixa latência ou migrar seus dados do VSAM para um data warehouse ou data lake da 
AWS para análises que possam tolerar latências de sincronização maiores do que as necessárias para a 
modernização do aplicativo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• IBM z/OS V2R1 ou posterior
• Servidor de transações CICS para z/OS (CICS TS) V5.1 ou posterior (captura de dados CICS/VSAM)
• IBM MQ 8.0 ou posterior
• Requisitos de segurança do z/OS (por exemplo, autorização APF para bibliotecas de carregamento do 

SQData)
• Registros de recuperação do VSAM ativados
• (Opcional) Versão de recuperação do CICS VSAM (CICS VR) para capturar automaticamente os 

registros do CDC
• Uma conta ativa da AWS
• Uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC) com uma sub-rede que pode ser acessada por sua plataforma 

legada
• Licença VSAM Connect da Precisely

Limitações

• O Connect não oferece suporte à criação automática de tabelas de destino com base nos esquemas ou 
cadernos de texto do VSAM de origem. Você deve definir a estrutura da tabela de destino pela primeira 
vez.

• Para destinos sem streaming, como o Amazon RDS, você deve especificar o mapeamento de origem 
para destino de conversão no script de configuração do Apply Engine.

• As funções de registro, monitoramento e alerta são implementadas por meio de APIs e exigem que 
componentes externos (como a Amazon CloudWatch) estejam totalmente operacionais.

Versões do produto

• SQData 40134 para z/OS
• SQData 4.0.43 para o Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI) na Nuvem Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2)
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Linguagem de controle de Job (JCL)
• Shell z/OS Unix e Interactive System Productivity Facility (ISPF)
• Utilitários VSAM (IDCAMS)

Pilha de tecnologias alvo

• Amazon EC2
• Amazon MSK
• Amazon RDS
• Amazon VPC

Arquitetura alvo

Migração de arquivos VSAM para o Amazon RDS

O diagrama a seguir mostra como migrar arquivos VSAM para um banco de dados relacional, como o 
Amazon RDS, em tempo real ou quase em tempo real usando o agente/editor do CDC no ambiente de 
origem (mainframe local) e o Apply Engine no ambiente de destino (Nuvem AWS).

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho em lote:

1. O Connect captura as alterações em um arquivo comparando os arquivos VSAM dos arquivos de 
backup para identificar as alterações e, em seguida, envia as alterações para o fluxo de log.

2. O editor consome dados do fluxo de log do sistema.
3. O editor comunica as alterações dos dados capturados a um mecanismo de destino por meio de TCP/

IP. O Controller Daemon autentica a comunicação entre os ambientes de origem e de destino.
4. O Apply Engine no ambiente de destino recebe as alterações do agente Publisher e as aplica a um 

banco de dados relacional ou não relacional.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho on-line:

1. O Connect captura as alterações no arquivo on-line usando uma replicação de log e, em seguida, 
transmite as alterações capturadas para um fluxo de log.

2. O editor consome dados do fluxo de log do sistema.
3. O editor comunica as alterações dos dados capturados ao mecanismo de destino por meio de TCP/IP. 

O Controller Daemon autentica a comunicação entre os ambientes de origem e de destino.
4. O Apply Engine no ambiente de destino recebe as alterações do agente do Publisher e as aplica a um 

banco de dados relacional ou não relacional.

Migração de arquivos VSAM para o Amazon MSK

O diagrama a seguir mostra como transmitir estruturas de dados VSAM de um mainframe para o Amazon 
MSK no modo de alto desempenho e gerar automaticamente conversões de esquema JSON ou AVRO que 
se integram ao Amazon MSK.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho em lote:
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1. O Connect captura alterações em um arquivo usando o CICS VR ou comparando arquivos VSAM de 
arquivos de backup para identificar alterações. As alterações capturadas são enviadas para o fluxo de 
log.

2. O editor consome dados do fluxo de log do sistema.
3. O editor comunica as alterações dos dados capturados ao mecanismo de destino por meio de TCP/IP. 

O Controller Daemon autentica a comunicação entre os ambientes de origem e de destino.
4. O Replicator Engine que está operando no modo de processamento parallel divide os dados em uma 

unidade de cache de trabalho.
5. Os threads do Worker capturam os dados do cache.
6. Os dados são publicados nos tópicos do Amazon MSK a partir dos tópicos de trabalho.
7. Os usuários aplicam alterações do Amazon MSK para destinos como Amazon DynamoDB, Amazon 

Simple Storage Service (Amazon S3) ou Amazon OpenSearch Service usando conectores.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho on-line:

1. As alterações no arquivo on-line são capturadas usando uma réplica de log. As alterações capturadas 
são transmitidas para o fluxo de log.

2. O editor consome dados do fluxo de log do sistema.
3. O editor comunica as alterações dos dados capturados ao mecanismo de destino por meio de TCP/IP. 

O Controller Daemon autentica a comunicação entre os ambientes de origem e de destino.
4. O Replicator Engine que está operando no modo de processamento parallel divide os dados em uma 

unidade de cache de trabalho.
5. Os threads do Worker capturam os dados do cache.
6. Os dados são publicados nos tópicos do Amazon MSK a partir dos tópicos de trabalho.
7. Os usuários aplicam alterações do Amazon MSK em destinos como DynamoDB, Amazon S3 ou 

OpenSearch Service usando conectores.

Ferramentas
• O Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) é um serviço totalmente gerenciado 

que ajuda você a criar e executar aplicações que usam o Apache Kafka para processar dados em 
streaming.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS.

Épicos
Prepare o ambiente de origem (mainframe)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar o Connect CDC 4.1. 1. Entre em contato com a 
equipe de Support preciso
para obter uma licença e 
pacotes de instalação.

2. Use exemplos de JCLs para 
instalar o Connect CDC 
4.1. Para obter instruções, 
consulte Connect CDC 
SQData: Guia de instalação

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na documentação do 
Precisely.

3. Execute oSETPROG 
APF comando para 
autorizar as bibliotecas de 
carregamento do Connect 
SQData.v4nnn.LoadLib.

Configure o diretório zFS. Para configurar um diretório 
zFS, siga as instruções na seção
Diretórios de Variáveis do zFS
do Connect CDC SQData: Guia 
de instalação na documentação 
Precisely.

Nota: As configurações do 
controlador Daemon e do 
agente Capture/Publisher são 
armazenadas no sistema de 
arquivos z/OS UNIX Systems 
Services (conhecido como 
zFS). Os agentes Controller 
Daemon, Capture, Storage e 
Publisher exigem uma estrutura 
de diretórios zFS predefinida 
para armazenar um pequeno 
número de arquivos.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Configure as portas TCP/IP. Para configurar portas TCP/
IP, siga as instruções na seção
Portas TCP/IP do Connect CDC 
SQData: Guia de instalação na 
documentação do Precisely.

Nota: O Controller Daemon 
requer portas TCP/IP nos 
sistemas de origem. As portas 
são referenciadas pelos 
mecanismos nos sistemas 
de destino (onde os dados 
de alteração capturados são 
processados).

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um fluxo de log do z/OS. Para criar um fluxo de log do 
z/OS, siga as instruções na 
LogStreams seção z/OS do
Connect CDC SQData: Guia de 
instalação na documentação do 
Precisely.

Observação: o Connect usa 
o fluxo de log para capturar e 
transmitir dados entre o ambiente 
de origem e o ambiente de 
destino durante a migração.

Para ver um exemplo de JCL 
que cria um z/OS LogStream, 
consulte VSAM z/OS na 
documentação do Precisely.

desenvolvedor para mainframe 
da IBM

Identifique e autorize IDs para 
usuários do ZfS e tarefas 
iniciadas.

Use o RACF para conceder 
acesso ao sistema de arquivos 
OMVS zFS. Para ver um 
exemplo de JCL, consulte
Identificar/Autorizar IDs de 
usuários e tarefas iniciadas 
do ZFS na documentação do 
Precisely.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Gere chaves públicas/privadas 
do z/OS e o arquivo de chave 
autorizado.

Execute o JCL para gerar o 
key pair. Para ver um exemplo, 
consulte Exemplo de par de 
chaves na seção Informações 
adicionais desse padrão.

Para obter instruções, consulte
Gerar chaves públicas/privadas 
do z/OS e arquivo de chave 
autorizada na documentação do 
Precisely.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Ative o CICS VSAM Log 
Replicate e conecte-o ao fluxo de 
log.

Execute o seguinte script JCL:

 //STEP1 EXEC PGM=IDCAMS 
 //SYSPRINT DD SYSOUT=* 
 //SYSIN DD * 
   ALTER SQDATA.CICS.FILEA - 
   
 LOGSTREAMID(SQDATA.VSAMCDC.LOG1) 
 - 
   LOGREPLICATE

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative o registro de recuperação 
de arquivos VSAM por meio de 
um FCT.

Modifique a Tabela de Controle 
de Arquivos (FCT) para refletir 
as seguintes alterações de 
parâmetros:

 Configure FCT Parms 
   CEDA ALT FILE(name) 
 GROUP(groupname) 
   DSNAME(data set name) 
   RECOVERY(NONE|
BACKOUTONLY|ALL) 
   FWDRECOVLOG(NO|1–99) 
   BACKUPTYPE(STATIC|
DYNAMIC) 
   RECOVERY PARAMETERS 
   RECOVery : None | 
 Backoutonly | All 
   Fwdrecovlog : No | 1-99 
   BAckuptype : Static | 
 Dynamic

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Configure o CDCzLog para o 
agente do Publisher.

1. Crie o arquivo CAB do 
CDCzLog Publisher.

2. Criptografe os dados 
publicados.

3. Prepare o CDCzLog Publisher 
Runtime JCL.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Ative o Daemon do controlador. 1. Abra o painel ISPF e execute 
o seguinte comando para 
abrir o menu Precisão:EXEC 
'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC
$STA)' 
'SQDATA.V4nnnnn'

2. Para configurar o Controller 
Daemon, escolha a opção 2 
no menu.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Ative o editor. 1. Abra o painel ISPF e execute 
o seguinte comando para 
abrir o menu Precisão:EXEC 
'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC
$STA)' 
'SQDATA.V4nnnnn'

2. Para configurar o editor, 
escolha a opção 3 no menu e
eu para inserir.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative o logstream. 1. Abra o painel ISPF e execute 
o seguinte comando para 
abrir o menu Precisão:EXEC 
'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC
$STA)' 
'SQDATA.V4nnnnn'

2. Para configurar o fluxo de 
registros, escolha a opção 
4 no menu e eu para inserir. 
Em seguida, insira o nome do 
fluxo de log criado nas etapas 
anteriores.

Desenvolvedor/administrador de 
mainframe IBM

Prepare o ambiente de destino (AWS)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar o Precisely em uma 
instância do &EC2;

Para instalar o Connect from 
Precisely na Amazon Linux 
AMI para Amazon EC2, siga as 
instruções em Connect CDC 
SQData: Guia de instalação na 
documentação do Precisely.

AWS geral

Abra as portas TCP/IP. Para modificar o grupo de 
segurança para incluir as portas 
do Controller Daemon para 
acesso de entrada e saída, 
siga as instruções na seção
Portas TCP/IP do Connect CDC 
SQData: Guia de instalação na 
documentação Precisely.

AWS geral

Crie diretórios de arquivos. Para criar diretórios de arquivos, 
siga as instruções na seção
Diretórios de instalação do
Connect CDC SQData: Guia de 
instalação na documentação 
Precisely.

AWS geral

Crie o arquivo de configuração 
do Apply Engine.

Crie o arquivo de configuração 
do Apply Engine no diretório 
de trabalho do Apply Engine. 
O exemplo de arquivo de 
configuração de exemplo a 
seguir mostra o Apache Kafka 
como destino:

builtin.features=SASL_SCRAM 
  security.protocol=SASL_SSL 
  sasl.mechanism=SCRAM-
SHA-512 
  sasl.username= 
  sasl.password= 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  metadata.broker.list=

Observação: para obter mais 
informações, consulte Segurança
na documentação do Apache 
Kafka.

Crie scripts para processamento 
do Apply Engine.

Crie os scripts para que o Apply 
Engine processe os dados de 
origem e replique os dados de 
origem no destino. Para obter 
mais informações, consulte 
Desenvolvimento no script 
Development (Desenvolvimento
no Scripts Development) da

AWS geral

Execute os scripts. Use osSQDENG
comandosSQDPARSE e para 
executar o script. Para obter mais 
informações, consulte Analisar 
um script na documentação do 
Precision.

AWS geral

Valide o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a lista de arquivos VSAM 
e tabelas de destino para 
processamento de CDC.

1. Valide arquivos VSAM, 
incluindo registros de 
replicação, registros de 
recuperação, parâmetros FCT 
e o fluxo de registros.

2. Valide as tabelas do banco de 
dados de destino, incluindo 
se as tabelas foram criadas 
de acordo com a definição do 
esquema, o acesso à tabela e 
outros critérios necessários.

AWS geral, mainframe

Verifique se o produto Connect 
CDC SQData está vinculado.

Execute um trabalho de teste 
e verifique se o código de 
retorno desse trabalho é 0 (bem-
sucedido).

Nota: As mensagens de status 
do Connect CDC SQData 
Apply Engine devem mostrar 
mensagens de conexão ativas.

AWS geral, mainframe

1374

https://kafka.apache.org/documentation/#security
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata-webhelp/4.0/en-us/webhelp/HTML/eng_script_development.html
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata-webhelp/4.0/en-us/webhelp/HTML/eng_script_development.html
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata-webhelp/4.0/en-us/webhelp/HTML/eng_parsing_a_script.html
https://docs.precisely.com/docs/sftw/sqdata-webhelp/4.0/en-us/webhelp/HTML/eng_parsing_a_script.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre e replique arquivos VSAM para 
a nuvem da AWS usando o Precisely

Execute e valide casos de teste (Batch)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o trabalho em lote no 
mainframe.

Execute o trabalho de aplicativo 
em lote usando um JCL 
modificado. Inclua etapas na JCL 
modificada que façam o seguinte:

1. Faça um backup dos arquivos 
de dados.

2. Compare o arquivo de 
backup com os arquivos de 
dados modificados, gere 
o arquivo delta e anote a 
contagem de registros delta 
das mensagens.

3. Envie o arquivo delta para o 
fluxo de log do z/OS.

4. Execute o JCL. Para ver um 
exemplo de JCL, consulte
Prepare File Compare Capture 
JCL na documentação de 
precisão.

AWS geral, mainframe

Verificar o fluxo de log. Verifique o fluxo de registros para 
confirmar se você pode ver os 
dados de alteração do trabalho 
em lote de mainframe concluído.

AWS geral, mainframe

Valide as contagens das 
alterações do delta de origem e 
da tabela de destino.

Para confirmar que os registros 
são contabilizados, faça o 
seguinte:

1. Reúna a contagem delta de 
origem das mensagens JCL 
em lote.

2. Monitore o Apply Engine para 
ver as contagens em nível 
de registro do número de 
registros inseridos, atualizados 
ou excluídos no arquivo 
VSAM.

3. Consulte a tabela de destino 
para ver as contagens de 
registros.

4. Compare e registre todas 
as diferentes contagens de 
registros.

AWS geral, mainframe
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Execute e valide casos de teste (online)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a transação on-line em 
uma região do CICS.

1. Execute a transação on-line 
para validar o caso de teste.

2. Valide o código de execução 
da transação (RC=0 — 
Sucesso).

desenvolvedor para mainframe 
da IBM

Verificar o fluxo de log. Confirme se o fluxo de log está 
preenchido com alterações 
específicas no nível do registro.

desenvolvedor para mainframe 
da AWS

Valide a contagem no banco de 
dados de destino.

Monitore o Apply Engine para 
obter contagens de níveis 
recordes.

Precisamente, Linux

Valide as contagens de registros 
e os registros de dados no banco 
de dados de destino.

Consulte o banco de dados de 
destino para validar as contagens 
de registros e os registros de 
dados.

AWS geral

Recursos relacionados
• Connect o CDC SQData: VSAM z/OS (documentação precisa)
• Connect o CDC SQData: Apply Engine (documentação precisa)
• Connect o CDC SQData: Replicator Engine (documentação precisa)
• O fluxo de registros (documentação da IBM)

Informações adicionais
Exemplo de arquivo de configuração

Este é um exemplo de arquivo de configuração para um fluxo de log em que o ambiente de origem é um 
mainframe e o ambiente de destino é o Amazon MSK:

 
  -- JOBNAME -- PASS THE SUBSCRIBER NAME 
  -- REPORT  progress report will be produced after "n" (number) of Source records 
 processed. 
   
  JOBNAME VSMTOKFK; 
  --REPORT EVERY 100; 
  -- Change Op has been ‘I’ for insert, ‘D’ for delete , and ‘R’ for Replace. For RDS it is 
 'U' for update 
  -- Character Encoding on z/OS is Code Page 1047, on Linux and UNIX it is Code Page 819 
 and on Windows, Code Page 1252 
  OPTIONS 
  CDCOP('I', 'U', 'D'), 
  PSEUDO NULL = NO, 
  USE AVRO COMPATIBLE NAMES, 
  APPLICATION ENCODING SCHEME = 1208; 
   
  --       SOURCE DESCRIPTIONS 
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  BEGIN GROUP VSAM_SRC; 
  DESCRIPTION COBOL ../copybk/ACCOUNT AS account_file; 
  END GROUP; 
   
  --       TARGET DESCRIPTIONS 
   
  BEGIN GROUP VSAM_TGT; 
  DESCRIPTION COBOL ../copybk/ACCOUNT AS account_file; 
  END GROUP; 
   
  --       SOURCE DATASTORE (IP & Publisher name) 
   
  DATASTORE cdc://10.81.148.4:2626/vsmcdct/VSMTOKFK 
  OF VSAMCDC 
  AS CDCIN 
  DESCRIBED BY GROUP VSAM_SRC ACCEPT ALL; 
   
  --       TARGET DATASTORE(s) - Kafka and topic name 
   
  DATASTORE 'kafka:///MSKTutorialTopic/key' 
  OF JSON 
  AS CDCOUT 
  DESCRIBED BY GROUP VSAM_TGT FOR INSERT; 
   
  --       MAIN SECTION 
   
  PROCESS INTO 
  CDCOUT 
  SELECT 
  { 
  SETURL(CDCOUT, 'kafka:///MSKTutorialTopic/key') 
  REMAP(CDCIN, account_file, GET_RAW_RECORD(CDCIN, AFTER), GET_RAW_RECORD(CDCIN, BEFORE)) 
  REPLICATE(CDCOUT, account_file) 
  } 
  FROM CDCIN;

Exemplo de par de chaves

Este é um exemplo de como executar o JCL para gerar o key pair:

//SQDUTIL EXEC PGM=SQDUTIL //SQDPUBL DD DSN=&USER..NACL.PUBLIC, // 
 DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=21200), // DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA, // SPACE=(TRK,
(1,1)) //SQDPKEY DD DSN=&USER..NACL.PRIVATE, // DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=21200), // 
 DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA, // SPACE=(TRK,(1,1)) //SQDPARMS DD  keygen //SYSPRINT DD 
 SYSOUT= //SYSOUT DD SYSOUT=* //SQDLOG DD SYSOUT=* //*SQDLOG8 DD DUMMY

Migre do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS 
for MySQL

Criado por Jitender Kumar (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
MySQL

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração
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Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para 
uma instância de banco de dados Oracle para uma instância de banco de dados Amazon RDS for MySQL 
usando o AWS Database Migration Service (AWS DMS) e o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). 

O padrão abrange as melhores práticas para lidar com a migração de procedimentos armazenados e 
alterações de código para dar suporte à camada de aplicação.

Além disso, esse padrão usa o AWS Workload Qualification Framework (AWS WQF) para estimar os 
esforços necessários para realizar essa migração. O AWS WQF classifica essa migração como categoria 
de carga de trabalho 1.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um banco de dados do Amazon RDS for Oracle.
• Um banco de dados de destino do Amazon RDS for MySQL. Os bancos de dados de origem e destino 

devem estar na mesma nuvem privada virtual (VPC), ou você deve ter as permissões de acesso 
necessárias se estiver usando várias VPCs.

• Grupos de segurança que permitem a conectividade entre os bancos de dados de origem e de destino, o 
AWS SCT, o servidor de aplicativos e o AWS DMS.

• Uma conta de usuário com o privilégio necessário para executar o AWS SCT no banco de dados de 
origem.

• Registro suplementar ativado para executar o AWS DMS no banco de dados de origem.

Limitações

• O limite de tamanho do banco de dados Amazon RDS de origem e destino é de 64 TB.
• O Oracle não diferencia maiúsculas de minúsculas para objetos de banco de dados, mas o MySQL não. 

O AWS SCT pode lidar com esse problema ao criar um objeto; no entanto, alguns trabalhos manuais 
são necessários para dar suporte à indiferença total entre maiúsculas e minúsculas.

• Essa migração não usa extensões do MySQL para habilitar funções nativas da Oracle. O AWS SCT lida 
com a maior parte da conversão, mas é necessário algum trabalho para alterar o código manualmente.

• São necessárias alterações no driver do Java Database Connectivity (JDBC) no aplicativo.

Versões do produto

• Amazon RDS for Oracle 11.2.0.4.v20
• Amazon RDS for MySQL 8.0.15
• AWS DMS versão 3.3.0
• AWS SCT versão 1.0.628

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem
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• Amazon RDS for Oracle. Para obter mais informações, consulte Usar um banco de dados Oracle como 
origem para o AWS DMS na documentação do AWS DMS. 

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon RDS for MySQL. Para obter mais informações, consulte Usar um banco de dados compatível 
com MySQL como destino para o AWS DMS na documentação do AWS DMS.

Arquitetura de migração

Ferramentas
• Schema Conversion Tool da AWS — O AWS SCT torna previsíveis migrações heterogêneas de bancos 

de dados ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maioria dos 
objetos de código do banco de dados, incluindo visualizações, procedimentos armazenados e funções, 
em um formato compatível com o banco de dados de destino.

• Serviço de migração de dados da AWS — O AWS DMS pode migrar seus dados de e para os bancos 
de dados comerciais e de código aberto mais usados. O AWS DMS oferece suporte a migrações 
homogêneas, como Oracle para Oracle, bem como migrações heterogêneas entre diferentes 
plataformas de banco de dados, como Oracle ou Microsoft SQL Server para o Amazon Aurora.

• Estrutura de qualificação de carga de trabalho da AWS — O AWS WQF usa o AWS SCT para coletar 
informações para modelar cargas de trabalho existentes de bancos de dados Oracle e Microsoft SQL 
Server e fornece instruções para convertê-las em um banco de dados da AWS.

Epopeias
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões e os 
mecanismos do banco de dados 
de origem e de destino.

  DBA

Use o AWS WQF para estimar os 
esforços necessários para essa 
migração.

  DBA, administrador do sistema

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado (capacidade, recursos 
de armazenamento, recursos de 
rede).

  banco de dados, SysAdmin

Identificar os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 

  banco de dados, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os bancos de dados de origem e 
de destino.

Escolha uma estratégia de 
migração de aplicativos.

Considere se você quer tempo 
de inatividade total ou parcial 
para atividades de transição.

DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC e sub-redes.   SysAdmin

Crie grupos de segurança e listas 
de controle de acesso à rede 
(ACLs).

  SysAdmin

Configure e inicie a instância do 
Amazon RDS for Oracle.

  banco de dados, SysAdmin

Configure e inicie a instância do 
Amazon RDS for MySQL.

  banco de dados, SysAdmin

Prepare um caso de teste para 
validação da conversão de 
código.

Isso ajudará no teste de unidade 
do código convertido.

DBA, Desenvolvedor

Configure a instância do AWS 
DMS.

   

Configure endpoints de origem e 
destino no AWS DMS.

   

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere o script do banco de dados 
de destino usando o AWS SCT.

Verifique a precisão do código 
que foi convertido pelo AWS 
SCT. Será necessário algum 
trabalho manual.

DBA, Desenvolvedor

No AWS SCT, escolha a 
configuração “Não diferencia 
maiúsculas de minúsculas”.

No AWS SCT, escolha 
Configurações do projeto, 
Sensibilidade de maiúsculas e 
minúsculas de destino, Insensível 
a maiúsculas e minúsculas.

DBA, Desenvolvedor

No AWS SCT, escolha não usar 
a função nativa do Oracle.

Em Configurações do projeto, 
verifique as funções TO_CHAR/
TO_NUMBER/TO_DATE.

DBA, Desenvolvedor

Faça alterações no código “sql
%notfound”.

Talvez seja necessário converter 
o código manualmente.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Consulte tabelas e objetos em 
procedimentos armazenados 
(use consultas em minúsculas).

  DBA, Desenvolvedor

Crie o script primário depois que 
todas as alterações forem feitas 
e, em seguida, implante o script 
primário no banco de dados de 
destino.

  DBA, Desenvolvedor

Teste unitário procedimentos 
armazenados e chamadas de 
aplicativos usando dados de 
amostra.

   

Limpe os dados que foram 
criados durante o teste unitário.

  DBA, Desenvolvedor

Elimine as restrições de chave 
estrangeira no banco de dados 
de destino.

Essa etapa é necessária para 
carregar dados iniciais. Se você 
não quiser eliminar as restrições 
de chave estrangeira, você deve 
criar uma tarefa de migração 
para dados específicos das 
tabelas primária e secundária.

DBA, Desenvolvedor

Coloque chaves primárias e 
chaves exclusivas no banco de 
dados de destino.

Essa etapa resulta em um melhor 
desempenho para a carga inicial.

DBA, Desenvolvedor

Habilitar o registro em log 
complementar no banco de 
dados de origem.

  DBA

Crie uma tarefa de migração para 
a carga inicial no AWS DMS e, 
em seguida, execute-a.

Escolha a opção de migrar dados 
existentes.

DBA

Adicione as chaves primárias e 
as chaves estrangeiras ao banco 
de dados de destino.

Restrições precisam 
ser adicionadas após o 
carregamento inicial.

DBA, Desenvolvedor

Crie uma tarefa de migração para 
a replicação contínua.

A replicação contínua mantém 
o banco de dados de destino 
sincronizado com o banco de 
dados de origem.

DBA

Migre aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Substitua as funções nativas do 
Oracle por funções nativas do 
MySQL.

  Exatas proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Certifique-se de que somente 
nomes em minúsculas sejam 
usados para objetos de banco de 
dados em consultas SQL.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Ir para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre o servidor do aplicativo.   Exatas proprietário do aplicativo

Confirme se os bancos de dados 
de origem e de destino estão em 
sincronia.

  DBA, proprietário do aplicativo

Pare a instância de banco de 
dados do Amazon RDS for 
Oracle.

  DBA

Pare a tarefa de migração. Isso será interrompido 
automaticamente depois que 
você concluir a etapa anterior.

DBA

Altere a conexão JDBC do 
Oracle para o MySQL.

  Proprietário do aplicativo, DBA

Inicie o aplicativo.   DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Encerre o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  banco de dados, SysAdmin

Reúna métricas sobre tempo 
de migração, porcentagem de 
tarefas manuais versus tarefas 
de ferramentas, economia de 
custos etc.

  banco de dados, SysAdmin

Pare e exclua instâncias do AWS 
DMS.

  DBA

Remova os endpoints de origem 
e de destino.

  DBA

Remova as tarefas de migração.   DBA

Faça uma captura de tela da 
instância de banco de dados do 
Amazon RDS for Oracle.

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua a instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle.

  DBA

Encerre e exclua todos os outros 
recursos temporários da AWS 
que você usou.

  banco de dados, SysAdmin

Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

  DBA

Recursos relacionados
• AWS DMS
• AWS SCT
• AWS WQF
• Preços do Amazon RDS
• Primeiros passos com o AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon RDS

Migre do IBM Db2 no Amazon EC2 para o Aurora 
compatível com PostgreSQL usando o AWS DMS e o 
AWS SCT

Criado por Sirsendu Halder (AWS) e Sachin Kotwal (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: IBM Db2 Alvo: compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga de trabalho: IBM Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; AWS DMS; AWS SCT

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migração de um banco de dados IBM Db2 em uma instância do 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para uma instância de banco de dados Edition do Amazon 
Aurora compatível com PostgreSQL. Esse padrão usa o AWS Database Migration Service (AWS DMS) e o 
AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) para migração de dados e conversão de esquemas.

O padrão visa uma estratégia de migração on-line com pouco ou nenhum tempo de inatividade para um 
banco de dados IBM Db2 de vários terabytes que tem um alto número de transações. Recomendamos 
que você converta as colunas em chaves primárias (PKs) e chaves estrangeiras (FKs) com o tipo de 
dadosNUMERIC paraINT ouBIGINT no PostgreSQL para melhor desempenho. 
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Um banco de dados IBM Db2 de origem em uma instância do EC2

Versões do produto

• DB2/LINUXX8664 versão 11.1.4.4 e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Db2 em uma instância do EC2   

Pilha de tecnologias de destino

• Uma instância de banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL versão 10.18 ou posterior

arquitetura de migração de banco de dados

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar bancos de dados para a nuvem 

da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local. O banco de dados de origem 
permanece totalmente operacional durante a migração, minimizando o tempo de inatividade dos 
aplicativos que dependem do banco de dados. Você pode usar o AWS DMS para migrar seus dados de 
e para os bancos de dados comerciais e de código aberto mais usados. O AWS DMS oferece suporte 
a migrações heterogêneas entre diferentes plataformas de banco de dados, como IBM Db2 para a 
versão 10.18 ou superior compatível com Aurora PostgreSQL. Para obter detalhes, consulte Fontes para 
migração de dados e Destinos para migração de dados na documentação do AWS DMS.

• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) suporta migrações heterogêneas de bancos de dados 
convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maioria dos objetos de 
código do banco de dados, incluindo visualizações, procedimentos armazenados e funções, em um 
formato compatível com o banco de dados de destino. Todos os objetos que não são convertidos 
automaticamente são claramente marcados para que possam ser convertidos manualmente para 
concluir a migração. O AWS SCT também pode escanear o código-fonte do aplicativo em busca de 
instruções SQL incorporadas e convertê-las. 

Epopeias
Configurar o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL.

Para criar a instância de banco 
de dados, siga as instruções 
na documentação da AWS. 

Amazon RDS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para o tipo de motor, escolha
Amazon Aurora. Para edição, 
escolha Amazon Aurora Edição 
compatível com PostgreSQL.

A instância de banco de 
dados Aurora compatível com 
PostgreSQL versão 10.18 ou 
posterior deve estar na mesma 
nuvem privada virtual (VPC) do 
banco de dados IBM Db2 de 
origem.

Converta seu esquema de banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e verifique o AWS SCT. 1. Instale o AWS SCT seguindo 
as etapas na documentação 
do AWS SCT.

2. Verifique a instalação 
seguindo os procedimentos na
documentação do AWS SCT.

Administrador da AWS, DBA, 
engenheiro de migração

Inicie o AWS SCT e crie um 
projeto.

Para iniciar a ferramenta AWS 
SCT e criar um novo projeto 
para executar um relatório de 
avaliação da migração do banco 
de dados, siga as instruções na
documentação do AWS SCT.

Engenheiro de migração ação

Adicione servidores de banco 
de dados e crie uma regra de 
mapeamento.

1. Adicione servidores de banco 
de dados de origem e de 
destino seguindo as instruções 
na documentação do AWS 
SCT.

2. Crie uma regra de 
mapeamento para definir a 
plataforma de banco de dados 
de destino para seu banco 
de dados de origem. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do AWS SCT.

Engenheiro de migração ação

Crie um relatório de avaliação da 
migração do banco de dados.

Crie o relatório de avaliação 
da migração do banco de 
dados seguindo as etapas na
documentação do AWS SCT.

Engenheiro de migração ação

Veja o relatório de avaliação. Use a guia Resumo do relatório 
de avaliação da migração do 
banco de dados para visualizar 
o relatório e analisar os dados. 
Essa análise ajudará você a 

Engenheiro de migração ação
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
determinar a complexidade 
da migração. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do AWS SCT.

Converta o esquema. Para converter seus esquemas 
de banco de dados de origem:

1. No console do AWS SCT, 
escolha Exibir e, em seguida,
Visualização principal.

2. Selecione o objeto ou o nó pai 
do esquema de origem, abra o 
menu de contexto (clique com 
o botão direito do mouse) e 
escolha Converter esquema.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
AWS SCT.

Engenheiro de migração ação

Aplique o esquema de banco de 
dados convertido à instância de 
banco de dados de destino.

1. Escolha o elemento do 
esquema no painel direito 
do seu projeto que exibe o 
esquema planejado para sua 
instância de banco de dados 
de destino. 

2. Abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito 
do mouse) do elemento do 
esquema e escolha Aplicar ao 
banco de dados.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
AWS SCT.

Engenheiro de migração ação

Migration seus dados dados ation ation ation

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure grupos de parâmetros 
de VPC e banco de dados.

Configure grupos de parâmetros 
de VPC e banco de dados 
e configure as regras de 
entrada e os parâmetros 
necessários para a migração. 
Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS DMS.

Para o grupo de segurança VPC, 
selecione a instância do EC2 
para Db2 e a instância de banco 
de dados compatível com Aurora 

Engenheiro de migração ação
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
PostgreSQL. Essa instância de 
replicação deve estar na mesma 
VPC das instâncias de banco de 
dados de origem e destino.

Prepare instâncias de banco de 
dados de origem e destino.

Prepare as instâncias de banco 
de dados de origem e de destino 
para migração. Em um ambiente 
de produção, o banco de dados 
de origem já existirá.

Para o banco de dados de 
origem, o nome do servidor 
deve ser o Sistema de Nome 
de Domínio (DNS) público da 
instância do EC2 em que o Db2 
está sendo executado. Para o 
nome do usuário, você pode 
usardb2inst1 seguido pela 
porta, que será 5000 para o IBM 
Db2.

Engenheiro de migração ação

Crie um cliente e endpoints do 
Amazon EC2.

1. Crie um cliente Amazon EC2. 
Você usa esse cliente para 
preencher seu banco de 
dados de origem com dados 
para replicação. Você também 
usa esse cliente para verificar 
a replicação executando 
consultas no banco de dados 
de destino.

2. Crie endpoints para o banco 
de dados de origem e a 
instância de banco de dados 
de destino para usar nas 
próximas etapas. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do AWS DMS. 
Você deve criar endpoints 
separados para os bancos de 
dados de origem e destino. 
Para a versão 10.18 ou 
posterior compatível com o 
Aurora PostgreSQL, a porta 
será 5432 e você poderá 
obter o nome do servidor 
no endpoint da instância de 
banco de dados.

Engenheiro de migração ação
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação. Crie uma instância de replicação 
usando o console do AWS DMS 
e especifique os endpoints de 
origem e de destino. A instância 
de replicação executa a migração 
de dados entre os endpoints. 
Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
AWS DMS.

Engenheiro de migração ação

Crie uma tarefa do AWS DMS 
para migrar os dados.

Crie uma tarefa para carregar 
as tabelas IBM Db2 de origem 
na instância de banco de dados 
PostgreSQL de destino seguindo 
as etapas na documentação do 
AWS DMS.

• Para origem e destino, use 
os nomes dos endpoints de 
origem e destino.

• O tipo de migração pode ser 
de carga total.

• Para a regra do esquema, 
você pode usar oinst1
esquema do banco de dados 
Db2.

• Para o nome da tabela, 
especifique% a migração de 
todas as tabelas. Quando 
o carregamento estiver 
concluído, você verá as 
tabelas Db2 doinst1
esquema aparecendo no 
banco de dados compatível 
com Aurora PostgreSQL.

Engenheiro de migração ação

Recursos relacionados
Referências

• Documentação do Amazon Aurora
• Documentação do envoltório de dados externos (FDW) do PostgreSQL 
• Documentação do esquema de importação estrangeira do PostgreSQL 
• Documentação do AWS DMS  
• Documentação do AWS SCT 

Tutoriais e vídeos vídeos.

• Introdução ao AWS DMS (passo a passo)
• Introdução ao Amazon EC2: servidor de nuvem elástico e hospedagem com AWS (vídeo)
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Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for 
PostgreSQL usando SharePlex o AWS DMS

Criado por Kumar Babu P G (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
PostgreSQL/Amazon Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Oracle 8i ou 9i local para o Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ou Amazon Aurora PostgreSQL. O AWS Database 
Migration Service (AWS DMS) não oferece suporte ao Oracle 8i ou 9i como fonte, então a Quest 
SharePlex replica dados de um banco de dados 8i ou 9i local para um banco de dados Oracle 
intermediário (Oracle 10g ou 11g), que é compatível com o AWS DMS.

Da instância intermediária do Oracle, o esquema e os dados são migrados para o banco de dados 
PostgreSQL na AWS usando o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) e o AWS DMS. Esse método 
ajuda a obter streaming contínuo de dados do banco de dados Oracle de origem para a instância de banco 
de dados PostgreSQL de destino com o mínimo de atraso na replicação. Nessa implementação, o tempo 
de inatividade é limitado ao tempo necessário para criar ou validar todas as chaves estrangeiras, gatilhos e 
sequências no banco de dados PostgreSQL de destino.

A migração usa uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Oracle 10g ou 11g 
instalado para hospedar as alterações do banco de dados de origem do Oracle. O AWS DMS usa essa 
instância intermediária do Oracle como fonte para transmitir os dados para o Amazon RDS for PostgreSQL 
ou Aurora PostgreSQL. A replicação de dados pode ser pausada e retomada do banco de dados Oracle 
local para a instância intermediária do Oracle. Ele também pode ser pausado e retomado da instância 
intermediária do Oracle para o banco de dados PostgreSQL de destino para que você possa validar os 
dados usando a validação de dados do AWS DMS ou uma ferramenta personalizada de validação de 
dados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle 8i ou 9i de origem em um data center local 
• AWS Direct Connect configurado entre o datacenter on-premises e a AWS
• Drivers de conectividade de banco de dados Java (JDBC) para conectores AWS SCT instalados em uma 

máquina local ou na instância do EC2 em que o AWS SCT está instalado
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como fonte do AWS DMS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados PostgreSQL como alvo do AWS DMS
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• Familiaridade com a replicação SharePlex de dados da Quest

Limitações

• O limite de tamanho do banco de dados é 64 TB
• O banco de dados Oracle local deve ser Enterprise Edition

Versões do produto

• Oracle 8i ou 9i para o banco de dados de origem
• Oracle 10g ou 11g para o banco de dados intermediário
• PostgreSQL 9.6 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle 8i ou 9i 
• Missão SharePlex 

Pilha de tecnologias alvo

• Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora PostgreSQL

Arquitetura de origem e destino

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar bancos de dados 

com rapidez e segurança. O banco de dados de origem permanece totalmente operacional durante a 
migração, minimizando o tempo de inatividade dos aplicativos que dependem do banco de dados. O 
AWS DMS pode migrar seus dados de e para os bancos de dados comerciais e de código aberto mais 
usados. 

• AWS SCT — O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) torna previsíveis migrações heterogêneas 
de bancos de dados ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a 
maioria dos objetos de código do banco de dados, incluindo visualizações, procedimentos armazenados 
e funções, em um formato compatível com o banco de dados de destino. Objetos que não podem ser 
convertidos automaticamente são claramente marcados para que possam ser convertidos manualmente 
para concluir a migração. O AWS SCT também pode escanear o código-fonte do seu aplicativo em 
busca de instruções SQL incorporadas e convertê-las como parte de um projeto de conversão de 
esquema de banco de dados. Durante esse processo, o AWS SCT realiza a otimização do código nativo 
da nuvem convertendo funções legadas do Oracle e do SQL Server em seus equivalentes da AWS, para 
ajudar você a modernizar seus aplicativos enquanto migra seus bancos de dados. Quando a conversão 
do esquema estiver concluída, o AWS SCT pode ajudar a migrar dados de uma variedade de data 
warehouses para o Amazon Redshift usando agentes de migração de dados integrados.

• Quest SharePlex — SharePlex A Quest é uma ferramenta de replicação de dados de Oracle para Oracle 
para mover dados com o mínimo de tempo de inatividade e sem perda de dados.
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Epopeias
Criar a instância do EC2 e instalar o Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar a rede para o Amazon 
EC2.

Crie a nuvem privada virtual 
(VPC), sub-redes, gateway da 
Internet, tabelas de roteamento e 
grupos de segurança.

AWS SysAdmin

Criar a nova instância do EC2. Selecione a Imagem de Máquina 
da Amazon (AMI) para a 
instância do EC2. Escolha o 
tamanho da instância e configure 
os detalhes da instância: o 
número de instâncias (1), a VPC 
e a sub-rede da etapa anterior, 
atribuição automática de IP 
público e outras opções. Adicione 
armazenamento, configure 
grupos de segurança e inicie 
a instância. Quando solicitado, 
crie e salve um key pair para a 
próxima etapa.

AWS SysAdmin

Instale o Oracle na instância do 
EC2.

Adquira as licenças e os binários 
Oracle necessários e instale o 
Oracle 10g ou 11g na instância 
do EC2.

DBA

Configurar SharePlex em uma instância do EC2 e configurar a replicação de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar SharePlex. Crie uma instância do Amazon 
EC2 e instale os SharePlex 
binários compatíveis com o 
Oracle 8i ou 9i.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configure a replicação de dados. Siga as SharePlex melhores 
práticas para configurar a 
replicação de dados de um 
banco de dados Oracle 8i/9i 
local para uma instância Oracle 
10g/11g.

DBA

Converta o esquema do banco de dados Oracle em PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o AWS SCT. Crie um novo relatório e, em 
seguida, conecte-se ao Oracle 
como origem e ao PostgreSQL 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
como destino. Nas configurações 
do projeto, abra a guia SQL 
Scripting e altere o script SQL de 
destino para Vários arquivos.

Converta o esquema do banco 
de dados Oracle.

Na guia Ação, escolha Gerar 
relatório, Converter esquema e, 
em seguida, Salvar como SQL.

DBA

Modifique os scripts SQL 
gerados pelo AWS SCT.

  DBA

Criar e configurar a instância de banco de dados do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância de banco de 
dados do Amazon RDS.

No console do Amazon RDS, crie 
uma nova instância de banco de 
dados PostgreSQL.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configurar a instância do banco 
de dados.

Especifique a versão do 
mecanismo de banco de 
dados, a classe da instância 
de banco de dados, a 
implantação do Multi-AZ, o 
tipo de armazenamento e o 
armazenamento alocado. Insira 
o identificador da instância de 
banco de dados, um nome de 
usuário mestre e uma senha 
mestra.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configurar rede e segurança. Especifique a VPC, o grupo 
de sub-redes, a acessibilidade 
pública, a preferência da zona de 
disponibilidade e os grupos de 
segurança.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configurar opções do banco de 
dados.

Especifique o nome do banco 
de dados, a porta, o grupo de 
parâmetros, a criptografia e a 
chave mestra.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configure os backups. Especifique o período de 
retenção do backup, a janela 
de backup, a hora de início, a 
duração e se deseja copiar as 
tags para os instantâneos.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configure as opções de 
monitoramento.

Habilite ou desabilite insights de 
monitoramento e desempenho 
aprimorados.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Configure as opções de 
manutenção.

Especifique a atualização auto da 
versão secundária, a janela de 

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
manutenção e o dia, a hora e a 
duração de início.

Execute os scripts de pré-
migração do AWS SCT.

Na instância do Amazon 
RDS, execute estes scripts: 
create_database.sql, 
create_sequence.sql, 
create_table.sql, create_view.sql 
e create_function.sql.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Migrar dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
no AWS DMS.

Preencha os campos para o 
nome, a classe da instância, 
a VPC (a mesma da instância 
do EC2), o Multi-AZ e a 
acessibilidade pública. Na seção 
de configuração avançada, 
especifique o armazenamento 
alocado, o grupo de sub-redes, 
a zona de disponibilidade, os 
grupos de segurança da VPC 
e a chave raiz do AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS).

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Criar o endpoint do banco de 
dados de origem.

Especifique o nome do endpoint, 
o tipo, o mecanismo de origem 
(Oracle), o nome do servidor 
(nome DNS privado do Amazon 
EC2), a porta, o modo SSL, o 
nome do usuário, a senha, o SID, 
a VPC (especifique a VPC que 
tem a instância de replicação) 
e a instância de replicação. 
Para testar a conexão, escolha 
Executar teste e, em seguida, 
crie o endpoint. Também é 
possível definir as seguintes 
configurações avançadas: 
maxFileSize e numberDataType 
Escala.

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS

Criar a tarefa de replicação do 
AWS DMS.

Especifique o nome da tarefa, 
a instância de replicação, 
os endpoints de origem e 
de destino e a instância de 
replicação. Para o tipo de 
migração, escolha “Migrar dados 
existentes e replicar alterações 
em andamento”. Desmarque a 

AWS SysAdmin, BANCO DE 
DADOS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
caixa de seleção “Iniciar tarefa ao 
criar”.

Defina as configurações da tarefa 
de replicação do AWS DMS.

No modo de preparação da 
tabela de destino, escolha “Não 
fazer nada”. Pare a tarefa após 
a conclusão do carregamento 
completo para criar chaves 
primárias. Especifique o modo 
LOB limitado ou completo e 
ative as tabelas de controle. 
Opcionalmente, você pode definir 
a configuração CommitRate 
avançada.

DBA

Configurar os mapeamentos da 
tabela.

Na seção de mapeamentos 
de tabelas, crie uma regra de 
inclusão para todas as tabelas 
em todos os esquemas incluídos 
na migração e, em seguida, crie 
uma regra de exclusão. Adicione 
três regras de transformação 
para converter os nomes do 
esquema, da tabela e da coluna 
em letras minúsculas e adicione 
outras regras necessárias para 
essa migração específica.

DBA

Inicie a tarefa. Inicie a tarefa de replicação. 
Verifique se a carga total está 
em execução. Execute ALTER 
SYSTEM SWITCH LOGFILE no 
banco de dados Oracle primário 
para iniciar a tarefa.

DBA

Execute os scripts de migração 
intermediária do AWS SCT.

No Amazon RDS for 
PostgreSQL, execute estes 
scripts: create_index.sql e 
create_constraint.sql.

DBA

Reinicie a tarefa para continuar 
com a captura de dados de 
alteração (CDC).

Na instância de banco de dados 
Amazon RDS for PostgreSQL, 
execute VACUUM e reinicie a 
tarefa do AWS DMS para aplicar 
as alterações do CDC em cache.

DBA

Vá para o banco de dados PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os registros e as 
tabelas de metadados do AWS 
DMS.

Valide todos os erros e corrija, se 
necessário.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pare todas as dependências do 
Oracle.

Desligue os ouvintes no banco 
de dados Oracle e execute 
ALTER SYSTEM SWITCH 
LOGFILE. Interrompa a tarefa 
do AWS DMS quando ela não 
mostra nenhuma atividade.

DBA

Execute os scripts de pós-
migração do AWS SCT.

No Amazon RDS 
for PostgreSQL, 
execute estes scripts: 
create_foreign_key_constraint.sql 
e create_triggers.sql.

DBA

Conclua todas as etapas 
adicionais do Amazon RDS for 
PostgreSQL.

Incremente as sequências para 
corresponder ao Oracle, se 
necessário, execute VACUUM e 
ANALYZE e tire um instantâneo 
para verificar a conformidade.

DBA

Abra as conexões do Amazon 
RDS for PostgreSQL.

Remova os grupos de segurança 
do AWS DMS do Amazon RDS 
for PostgreSQL, adicione grupos 
de segurança de produção e 
direcione seus aplicativos para o 
novo banco de dados.

DBA

Limpe os recursos do AWS DMS. Remova os endpoints, as tarefas 
de replicação, as instâncias de 
replicação e a instância do EC2.

SysAdmin, DBA

Recursos relacionados
• Documentação do AWS DMS
• Documentação do AWS SCT
• Preços do Amazon RDS for PostgreSQL
• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Usando um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS DMS 
• SharePlex Documentação da missão

Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for 
PostgreSQL usando visualizações materializadas e o 
AWS DMS

Criado por Kumar Babu P G (AWS) e Pragnesh Patel (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Oracle 8i ou 9i Destino: Amazon RDS for 
PostgreSQL ou compatível com 
Aurora PostgreSQL
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Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon Aurora

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Oracle 8i ou 9i legado local para o Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ou edição compatível com Amazon Aurora 
PostgreSQL. 

O AWS Database Migration Service (AWS DMS) não oferece suporte ao Oracle 8i ou 9i como fonte, então 
esse padrão usa uma instância intermediária de banco de dados Oracle compatível com o AWS DMS, 
como Oracle 10g ou 11g. Ele também usa o recurso de visualizações materializadas para migrar dados da 
instância Oracle 8i/9i de origem para a instância intermediária Oracle 10g/11g.

A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) converte o esquema do banco de dados e o AWS DMS 
migra os dados para o banco de dados PostgreSQL de destino. 

Esse padrão ajuda os usuários que desejam migrar de bancos de dados Oracle legados com o mínimo de 
tempo de inatividade do banco de dados. Nessa implementação, o tempo de inatividade seria limitado ao 
tempo necessário para criar ou validar todas as chaves estrangeiras, acionadores e sequências no banco 
de dados de destino. 

O padrão usa instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com um banco de dados do 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com um banco de dados do Amazon Elastic Compute 
Cloud (AWS EC2) com um banco de dados do Oracle 10g/11g instalado para ajudar Você pode pausar 
temporariamente a replicação do streaming do banco de dados Oracle local para a instância intermediária 
da Oracle para permitir que o AWS DMS catch a validação de dados ou use outra ferramenta de validação 
de dados. A instância de banco de dados PostgreSQL e o banco de dados intermediário Oracle terão os 
mesmos dados quando o AWS DMS terminar de migrar as alterações atuais.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle 8i ou 9i de origem em um data center local 
• O AWS Direct Connect configurado entre o datacenter on-premises e AWS
• Drivers de conectividade de banco de dados Java (JDBC) para conectores AWS SCT instalados em uma 

máquina local ou na instância do EC2 em que o AWS SCT está instalado
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como fonte do AWS DMS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados PostgreSQL como um alvo do AWS DMS

Limitações

• O limite de tamanho do banco de dados é 64 TB

Versões do produto

• Oracle 8i ou 9i para o banco de dados de origem
• Oracle 10g ou 11g para o banco de dados intermediário
• PostgreSQL 10.17 ou posterior
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle 8i ou 9i 

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora compatível com PostgreSQL

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O AWS DMS ajuda a migrar bancos de dados com rapidez e segurança. O banco de dados de origem 

permanece totalmente operacional durante a migração, minimizando o tempo de inatividade dos 
aplicativos que dependem do banco de dados. O AWS DMS pode migrar seus dados de e para os 
bancos de dados comerciais e de código aberto mais usados.

• O AWS SCT converte automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maioria dos 
objetos de código do banco de dados, incluindo visualizações, procedimentos armazenados e 
funções, em um formato compatível com o banco de dados de destino. Os objetos que não podem 
ser convertidos automaticamente são marcados de forma clara para que possam ser convertidos 
manualmente para concluir a migração. O AWS SCT também pode escanear o código-fonte do seu 
aplicativo em busca de instruções SQL incorporadas e convertê-las como parte de um projeto de 
conversão de esquema de banco de dados. Durante esse processo, o AWS SCT realiza a otimização de 
código nativo da nuvem convertendo funções legadas do Oracle e do SQL Server em seus equivalentes 
da AWS, para ajudá-lo a modernizar seus aplicativos enquanto migra seus bancos de dados. Quando 
a conversão do esquema for concluída, o AWS SCT pode ajudar a migrar dados de uma variedade de 
data warehouses para o Amazon Redshift usando agentes de migração de dados integrados.   

Práticas recomendadas
Para obter as melhores práticas para atualizar visualizações materializadas, consulte a seguinte 
documentação da Oracle:

• Atualizando visualizações materializadas
• Atualização rápida para visualizações materializadas

Epopéias
Instale o Oracle em uma instância do EC2 e crie visualizações materializadas materializadas 
materializadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a rede para a instância 
do EC2.

Crie a nuvem privada virtual 
(VPC), sub-redes, gateway da 
Internet, tabelas de roteamento e 
grupos de segurança.

AWS SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância do EC2. Selecione a Imagem de Máquina 
da Amazon (AMI) para a 
instância do EC2. Escolha o 
tamanho da instância e configure 
os detalhes da instância: o 
número de instâncias (1), a VPC 
e a sub-rede da etapa anterior, 
a atribuição automática de IP 
público e outras opções. Adicione 
armazenamento, configure 
grupos de segurança e inicie 
a instância. Quando solicitado, 
crie e salve um key pair para a 
próxima etapa.

AWS SysAdmin

Instale o Oracle na instância do 
EC2.

Adquira as licenças e os binários 
Oracle necessários e instale o 
Oracle 10g ou 11g na instância 
do EC2.

DBA

Configure a rede Oracle. Modifique ou adicione 
entradaslistener.ora para 
se conectar ao banco de dados 
Oracle 8i/9i de origem local e, em 
seguida, crie os links do banco 
de dados.

DBA

Crie visualizações materializadas 
materializadas.

Identifique os objetos do banco 
de dados a serem replicados 
no banco de dados Oracle 8i/9i 
de origem e, em seguida, crie 
visualizações materializadas para 
todos os objetos usando o link do 
banco de dados.

DBA

Implante scripts para atualizar as 
visualizações materializadas nos 
intervalos necessários.

Desenvolva e implante scripts 
para atualizar visualizações 
materializadas em intervalos 
necessários na instância Oracle 
10g/11g do Amazon EC2. Use a 
opção de atualização incremental 
para atualizar as visualizações 
materializadas.

DBA

Converta o esquema do banco de dados Oracle em PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o AWS SCT. Crie um novo relatório e, em 
seguida, conecte-se ao Oracle 
como origem e ao PostgreSQL 
como destino. Nas configurações 
do projeto, abra a guia SQL 
Scripting. Altere o script SQL de 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
destino para Vários arquivos. (O 
AWS SCT não oferece suporte 
a bancos de dados Oracle 8i/9i, 
então você precisa restaurar o 
dump somente do esquema na 
instância intermediária Oracle 
10g/11g e usá-lo como fonte para 
o AWS SCT.)

Converta o esquema do banco 
de dados Oracle.

Na guia Ação, escolha Gerar 
relatório, Converter esquema e, 
em seguida, Salvar como SQL.

DBA

Modifique os scripts SQL. Faça modificações com base 
nas melhores práticas. Por 
exemplo, mude para tipos de 
dados adequados e desenvolva 
equivalentes do PostgreSQL 
para funções específicas do 
Oracle.

DBA, DevDBA

Criar e configurar a instância de banco de dados do Amazon RDS para hospedar o banco de 
dados convertido

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância de banco de 
dados do Amazon RDS.

No console do Amazon RDS, crie 
uma nova instância de banco de 
dados PostgreSQL.

AWS SysAdmin, DBA

Configure a instância de banco 
de dados.

Especifique a versão do 
mecanismo de banco de dados, 
a classe da instância de banco 
de dados, a implantação Multi-
AZ, o tipo de armazenamento e o 
armazenamento alocado. Insira 
o identificador da instância de 
banco de dados, um nome de 
usuário principal e uma senha 
mestra.

AWS SysAdmin, DBA

Configure a rede e a segurança. Especifique a VPC, o grupo 
de sub-rede, a acessibilidade 
pública, a preferência de zona de 
disponibilidade e os grupos de 
segurança.

DBA, SysAdmin

Configurar opções de banco de 
dados.

Especifique o nome do banco 
de dados, a porta, o grupo de 
parâmetros, a criptografia e a 
chave mestra.

DBA, AWS SysAdmin

Configure os backups. Especifique o período de 
retenção do backup, a janela 
de backup, a hora de início, a 

AWS SysAdmin, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
duração e se as tags devem ser 
copiadas em instantâneos.

Configure as opções de 
monitoramento.

Habilite ou desabilite informações 
aprimoradas de monitoramento e 
desempenho.

AWS SysAdmin, DBA

Configure as opções de 
manutenção.

Especifique a atualização auto da 
versão secundária, a janela de 
manutenção e o dia, a hora e a 
duração de início.

AWS SysAdmin, DBA

Execute os scripts de pré-
migração do AWS SCT.

Na instância de destino do 
Amazon RDS for PostgreSQL, 
crie o esquema do banco 
de dados usando os scripts 
SQL do AWS SCT com outras 
modificações. Isso pode incluir 
a execução de vários scripts, 
incluindo criação de usuários, 
criação de banco de dados, 
criação de esquemas, tabelas, 
visualizações, funções e outros 
objetos de código.

AWS SysAdmin, DBA

Migre dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
no AWS DMS.

Preencha os campos para nome, 
classe de instância, VPC (o 
mesmo da instância EC2), Multi-
AZ e acessibilidade pública. 
Na seção de configuração 
avançada, especifique 
armazenamento alocado, 
grupo de sub-rede, zona de 
disponibilidade, grupos de 
segurança VPC e chave do AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS).

AWS SysAdmin, DBA

Crie o endpoint do banco de 
dados de origem.

Especifique o nome do endpoint, 
o tipo, o mecanismo de origem 
(Oracle), o nome do servidor (o 
nome DNS privado da instância 
do EC2), a porta, o modo SSL, 
o nome de usuário, a senha, 
o SID, o VPC (especifique 
a VPC que tem a instância 
de replicação) e a instância 
de replicação. Para testar a 
conexão, escolha Executar teste
e, em seguida, crie o endpoint. 
Você também pode definir 

AWS SysAdmin, DBA
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PostgreSQL usando visualizações materializadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
as seguintes configurações 
avançadas: maxFileSizee
numberDataTypeEscala.

Connect o AWS DMS ao Amazon 
RDS for PostgreSQL.

Crie um grupo de segurança de 
migração para conexões entre 
VPCs, se seu banco de dados 
PostgreSQL estiver em outra 
VPC.

AWS SysAdmin, DBA

Crie o endpoint do banco de 
dados de destino.

Especifique o nome do 
endpoint, o tipo, o mecanismo 
de origem (PostgreSQL), o 
nome do servidor (endpoint 
do Amazon RDS), a porta, o 
modo SSL, o nome do usuário, 
a senha, o nome do banco 
de dados, a VPC (especifique 
a VPC que tem a instância 
de replicação) e a instância 
de replicação. Para testar a 
conexão, escolha Executar teste
e, em seguida, crie o endpoint. 
Você também pode definir 
as seguintes configurações 
avançadas: maxFileSizee
numberDataTypeEscala.

AWS SysAdmin, DBA

Crie a tarefa de replicação do 
AWS DMS.

Especifique o nome da tarefa, 
a instância de replicação, os 
endpoints de origem e de destino 
e a instância de replicação. Para 
o tipo de migração, escolha
Migrar dados existentes e 
replicar as alterações em 
andamento. Desmarque a caixa
de seleção Iniciar tarefa ao criar.

AWS SysAdmin, DBA

Defina as configurações da tarefa 
de replicação do AWS DMS.

Para o modo de preparação da 
tabela de destino, escolha Não 
fazer nada. Pare a tarefa após a 
conclusão do carregamento total 
(para criar chaves primárias). 
Especifique o modo LOB limitado 
ou completo e ative as tabelas 
de controle. Opcionalmente, 
você pode definir a configuração
CommitRateavançada.

DBA
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PostgreSQL usando visualizações materializadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os mapeamentos da 
tabela.

Na seção Mapeamentos de 
tabela, crie uma regra de 
inclusão para todas as tabelas 
em todos os esquemas incluídos 
na migração e, em seguida, crie 
uma regra de exclusão. Adicione 
três regras de transformação 
para converter os nomes 
dos esquemas, tabelas e 
colunas em letras minúsculas e 
adicione quaisquer outras regras 
necessárias para essa migração 
específica.

DBA

Inicie a tarefa. Inicie a tarefa de replicação. 
Verifique se a carga 
completa está em execução. 
ExecuteALTER SYSTEM 
SWITCH LOGFILE no banco 
de dados Oracle primário para 
iniciar a tarefa.

DBA

Execute os scripts de migração 
intermediária do AWS SCT.

No Amazon RDS 
for PostgreSQL, 
execute os seguintes 
scripts:create_index.sql
ecreate_constraint.sql (se 
o esquema completo não tiver 
sido criado inicialmente).

DBA

Reinicie a tarefa para continuar 
a captura de dados de alteração 
(CDC).

ExecuteVACUUM na instância 
de banco de dados Amazon 
RDS for PostgreSQL e reinicie a 
tarefa do AWS DMS para aplicar 
alterações de CDC em cache.

DBA

Vá para o banco de dados PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os registros do AWS 
DMS e as tabelas de validação.

Verifique e corrija quaisquer 
erros de replicação ou validação.

DBA

Pare de usar o banco de 
dados Oracle no local e suas 
dependências.

Pare todas as dependências 
do Oracle, desligue os ouvintes 
no banco de dados Oracle e 
executeALTER SYSTEM SWITCH 
LOGFILE. Interrompa a tarefa 
do AWS DMS quando ela não 
mostrar nenhuma atividade.

DBA

Execute os scripts de pós-
migração do AWS SCT.

No Amazon RDS for 
PostgreSQL, execute esses 
scripts:create_foreign_key_constraint.sql 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
and create_triggers.sql. 
Certifique-se de que as 
sequências estejam atualizadas.

Conclua etapas adicionais do 
Amazon RDS for PostgreSQL.

Incremente as sequências 
para corresponder ao Oracle, 
se necessárioANALYZE, 
executeVACUUM e tire um 
instantâneo para verificar a 
conformidade.

DBA

Abra as conexões com o Amazon 
RDS for PostgreSQL.

Remova os grupos de segurança 
do AWS DMS do Amazon RDS 
for PostgreSQL, adicione grupos 
de segurança de produção e 
direcione seus aplicativos para o 
novo banco de dados.

DBA

Limpe os objetos do AWS DMS. Remova os endpoints, as tarefas 
de replicação, as instâncias de 
replicação e a instância do EC2.

SysAdmin, DBA

Recursos relacionados
• Documentação do AWS DMS
• Documentação do AWS SCT
• Preços do Amazon RDS for PostgreSQL
• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Usando um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS DMS

Migre do Oracle no Amazon EC2 para o Amazon RDS 
for MySQL usando o AWS DMS e o AWS SCT

Criado por Anil Kunapareddy (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
MySQL

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
O gerenciamento de bancos de dados Oracle em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) requer recursos e pode ser caro. Mover esses bancos de dados para uma instância de banco 
de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para MySQL facilitará o trabalho ao 
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otimizar o orçamento geral de TI. O Amazon RDS for MySQL também oferece recursos como Multi-AZ, 
escalabilidade e backups automáticos. 

Esse padrão orienta você na migração de um banco de dados Oracle de origem no Amazon EC2 para 
uma instância de banco de dados Amazon RDS for MySQL de destino. Ele usa o AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) para migrar os dados e o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) para converter 
o esquema e os objetos do banco de dados de origem em um formato compatível com o Amazon RDS for 
MySQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem com serviços de instância e ouvinte em execução, no modo 

ARCHIVELOG
• Um banco de dados Amazon RDS for MySQL de destino, com armazenamento suficiente para migração 

de dados

Limitações

• O AWS DMS não cria um esquema no banco de dados de destino; você precisa fazer isso. O nome 
do esquema já deve existir para o destino. As tabelas do esquema de origem são importadas para o 
usuário/esquema, que o AWS DMS usa para se conectar à instância de destino. Você deverá criar 
várias tarefas de replicação se tiver que migrar vários schemas.

Versões do produto

• Todas as edições do banco de dados Oracle para as versões 10.2 e posteriores, 11g e até 12.2 e 18c. 
Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de dados Oracle 
como fonte para o AWS DMS e Uso de um banco de dados compatível com MySQL como destino para 
o AWS DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para obter o suporte 
mais abrangente de versões e recursos. Para obter informações sobre as versões do banco de dados 
Oracle suportadas pelo AWS SCT, consulte a documentação do AWS SCT.

• O AWS DMS é compatível com o as versões 5.5, 5.6 e 5.7 do MySQL.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Oracle em uma instância do EC2   

Pilha de tecnologias de destino

• instância de banco de dados Amazon RDS for MySQL

Arquitetura de migração de dados

Arquitetura de origem e destino
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Ferramentas
• AWS DMS - O AWS Database Migration Service (AWS DMS) é um serviço web que você pode usar 

para migrar dados do seu banco de dados local, em uma instância de banco de dados Amazon RDS 
ou em um banco de dados em uma instância do EC2, para um banco de dados em um serviço da 
AWS, como o Amazon RDS for MySQL ou uma instância do EC2. Você também pode migrar um 
banco de dados de um serviço da AWS para um banco de dados local. Você pode migrar dados entre 
mecanismos de banco de dados heterogêneos ou homogêneos.

• AWS SCT - O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) torna previsíveis migrações heterogêneas 
de bancos de dados ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a 
maioria dos objetos de código do banco de dados, incluindo visualizações, procedimentos armazenados 
e funções, em um formato compatível com o banco de dados de destino. Depois de converter seu 
esquema de banco de dados e objetos de código usando o AWS SCT, você pode usar o AWS DMS 
para migrar dados do banco de dados de origem para o banco de dados de destino para concluir seus 
projetos de migração.

Epopeias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique as versões e 
mecanismos do banco de dados 
de origem e de destino.

  DBA/Desenvolvedor

Identifique a instância de 
replicação do DMS.

  DBA/Desenvolvedor

Identifique os requisitos de 
armazenamento, como tipo e 
capacidade de armazenamento.

  DBA/Desenvolvedor

Identifique os requisitos de 
rede, como latência e largura de 
banda.

  DBA/Desenvolvedor

Identifique os requisitos de 
hardware para as instâncias 
do servidor de origem e de 
destino (com base na lista de 
compatibilidade e nos requisitos 
de capacidade da Oracle).

  DBA/Desenvolvedor

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
bancos de dados de origem e de 
destino.

  DBA/Desenvolvedor

Instale os drivers AWS SCT e 
Oracle.

  DBA/Desenvolvedor

Determine uma estratégia de 
backup.

  DBA/Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  DBA/Desenvolvedor

Identifique a estratégia de 
migração e transição de 
aplicativos.

  DBA/Desenvolvedor

Selecione o tipo de instância 
de banco de dados adequado 
com base na capacidade, no 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  DBA/Desenvolvedor

Configurar o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC). A instância de origem, 
destino e replicação devem estar 
na mesma VPC. Também é 
bom tê-los na mesma zona de 
disponibilidade.

  Desenvolvedor

Crie os grupos de segurança 
necessários para acesso ao 
banco de dados.

  Desenvolvedor

Gere e configure um key pair.   Desenvolvedor

Configure sub-redes, zonas de 
disponibilidade e blocos CIDR.

  Desenvolvedor

Configure a origem: Banco de dados Oracle na instância EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Oracle Database no 
Amazon EC2 com os usuários e 
funções necessários.

  DBA

Execute as três etapas na 
próxima coluna para acessar o 
Oracle de fora da instância do 
EC2.

(1) Altere o host local em 
'tnsnames' para o DNS público 
do Amazon EC2; (2) Altere o host 
local em 'listener' para o DNS 
público do Amazon EC2; (3) Pare 
e reinicie o ouvinte.

DBA

Quando o Amazon EC2 é 
reiniciado, o DNS público muda. 
Certifique-se de atualizar o DNS 
público do Amazon EC2 em 

  DBA/Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
'tnsnames' e 'listener' ou use um 
endereço IP elástico.

Configure o grupo de segurança 
da instância do EC2 para que 
a instância de replicação e os 
clientes necessários possam 
acessar o banco de dados de 
origem.

  DBA/Desenvolvedor

Configure a conexão de destino: Amazon RDS para MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure e inicie a instância de 
banco de dados Amazon RDS for 
MySQL.

  Desenvolvedor

Crie o espaço de tabela 
necessário na instância de banco 
de dados Amazon RDS for 
MySQL.

  DBA

Configure o grupo de segurança 
para que a instância de 
replicação e os clientes 
necessários possam acessar o 
banco de dados de destino.

  Desenvolvedor

Configure o AWS SCT e crie um esquema no banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale os drivers AWS SCT e 
Oracle.

  Desenvolvedor

Insira os parâmetros apropriados 
e conecte-se à origem e ao 
destino.

  Desenvolvedor

Gere um relatório de conversão 
de esquema.

  Desenvolvedor

Corrija o código e o esquema 
conforme necessário, 
especialmente espaços de tabela 
e aspas, e execute no banco de 
dados de destino.

  Desenvolvedor

Valide o esquema na origem 
versus no destino antes de 
migrar os dados.

  Desenvolvedor
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Migrar dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Para a captura de dados de 
carga completa e alteração 
(CDC) ou apenas CDC, você 
deve definir um atributo de 
conexão extra.

  Desenvolvedor

O usuário especificado nas 
definições do banco de dados 
Oracle de origem do AWS DMS 
deve receber todos os privilégios 
necessários. Para obter 
uma lista completa, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-
Managed.

  DBA/Desenvolvedor

Habilite o registro suplementar no 
banco de dados de origem.

  DBA/Desenvolvedor

Para captura de dados de carga 
completa e alteração (CDC) 
ou apenas CDC, ative o modo 
ARCHIVELOG no banco de 
dados de origem.

  DBA

Crie endpoints de origem e 
destino e teste as conexões.

  Desenvolvedor

Quando os endpoints forem 
conectados com êxito, crie uma 
tarefa de replicação.

  Desenvolvedor

Selecione somente CDC (ou) 
carga total mais CDC na tarefa 
para capturar alterações somente 
para replicação contínua (ou) 
carga total mais alterações 
contínuas, respectivamente.

  Desenvolvedor

Execute a tarefa de replicação 
e monitore CloudWatch os 
registros da Amazon.

  Desenvolvedor

Valide os dados nos bancos de 
dados de origem e de destino.

  Desenvolvedor

Migre seu aplicativo e reduza

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga as etapas de sua estratégia 
de migração de aplicativos.

  DBA, Desenvolvedor, 
Proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga as etapas de sua estratégia 
de substituição/troca de 
aplicativos.

  DBA, Desenvolvedor, 
Proprietário do aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o esquema e os dados 
nos bancos de dados de origem 
versus de destino.

  DBA/Desenvolvedor

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, porcentagem 
do manual versus ferramenta, 
economia de custos, etc.

  DBA/Desenvolvedor/AppOwner

Analise os documentos e 
artefatos do projeto.

  DBA/Desenvolvedor/AppOwner

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA/Desenvolvedor

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA/Desenvolvedor/AppOwner

Recursos relacionados
• Documentação do AWS DMS 
• Site do AWS DMS
• Publicações no blog do AWS DMS 
• Estratégias para migrar o Oracle Database para a AWS 
• Perguntas frequentes sobre o Amazon RDS for Oracle 
• Perguntas frequentes sobre a Oracle 
• Amazon EC2 
• Perguntas frequentes sobre o Amazon EC2
• Licenciamento do software Oracle no ambiente de computação em nuvem

Migre do Oracle para o Amazon DocumentDB usando 
o AWS DMS

Criado por Sashikanta Pattanayak (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon DocumentDB

1409

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
http://aws.amazon.com/dms/
http://aws.amazon.com/blogs/database/tag/dms/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
http://aws.amazon.com/rds/oracle/faqs/
http://aws.amazon.com/oracle/faq/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/faqs/
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/cloud-licensing-070579.pdf


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre do Oracle para o Amazon DocumentDB

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon 
DocumentDB

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um banco de dados Oracle para um banco de dados Amazon 
DocumentDB (com compatibilidade com MongoDB) usando o AWS Database Migration Service (AWS 
DMS). Essa abordagem pode ser aplicada a um banco de dados de origem Oracle local, bem como a 
um Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para instância de banco de dados Oracle. Esse 
padrão usa uma instância de origem de banco de dados Oracle do Amazon RDS como exemplo.

O Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) é um serviço de banco de dados de 
documentos totalmente gerenciado e compatível com o MongoDB que facilita o armazenamento, a 
consulta e a indexação de dados JSON.

O caso de uso desse padrão é a one-to-one replicação de uma tabela de banco de dados Oracle para uma 
coleção do Amazon DocumentDB. O padrão usa tarefas de replicação do AWS DMS para ler a estrutura 
da tabela do banco de dados Oracle, criar a coleção correspondente no Amazon DocumentDB e realizar 
uma migração de carga completa. Você pode visualizar e consultar seus dados no Amazon DocumentDB, 
da mesma forma que faria no MongoDB.   

Pré-requisitos e limitações

Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Familiaridade com o uso de bancos de dados Oracle
• Familiaridade com o uso do Amazon DocumentDB
• Para o usuário Oracle, privilégio SELECT ANY TABLE
• Para o uso do Amazon DocumentDB, o privilégio necessário para despejar dados   

Limitações

As seguintes limitações se aplicam ao usar o Amazon DocumentDB como destino para o AWS DMS:

• No Amazon DocumentDB, os nomes das coleções não podem conter o símbolo do dólar ($). Além disso, 
os nomes do banco de dados não podem conter caracteres Unicode.

• O AWS DMS não oferece suporte à fusão de várias tabelas de origem em uma única coleção do 
Amazon DocumentDB.

• Quando o AWS DMS processa alterações de uma tabela de origem que não tem uma chave primária, 
qualquer coluna de objeto binário grande (LOB) nessa tabela é ignorada.

• Se a opção Alterar tabela estiver ativada e o AWS DMS encontrar uma coluna de origem chamada “_id”, 
essa coluna aparecerá como “__id” (dois sublinhados) na tabela de alterações.

• Se você escolher o Oracle como um endpoint de origem, a fonte Oracle deverá ter o registro 
suplementar completo habilitado. Caso contrário, se houver colunas na fonte que não foram alteradas, 
os dados serão carregados no Amazon DocumentDB como valores nulos. 

Versões do produto

• Amazon RDS for Oracle versão 11.2.0.3 ou posterior
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• AWS DMS versão 3.1.3 ou posterior (para obter as informações da versão mais recente, consulte Uso 
do Amazon DocumentDB como destino para o AWS DMS na documentação do AWS DMS)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Amazon RDS for Oracle Admin

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon DocumentDB

Arquitetura de origem e destino

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Service (AWS DMS) é um serviço web que você pode usar 

para migrar dados de um armazenamento de dados de origem para um armazenamento de dados de 
destino. O Guia do usuário do AWS DMS especifica as versões e edições do banco de dados de origem 
Oracle que são suportadas para uso com o AWS DMS. Para obter informações adicionais relevantes a 
esse padrão, consulte Uso do Amazon DocumentDB como alvo para o AWS DMS.

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 
computação escalável na Nuvem da AWS. O cluster do Amazon DocumentDB deve estar em execução 
na nuvem privada virtual (VPC — Nuvem privada virtual) padrão. Para interagir com seu cluster do 
Amazon DocumentDB, você deve executar uma instância do EC2 em sua VPC padrão, na mesma 
região da AWS em que você criou seu cluster do Amazon DocumentDB. Para obter detalhes, consulte
Executar uma instância do Amazon EC2 na documentação do Amazon DocumentDB.

Epopeias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões e mecanismos 
do banco de dados de origem e 
de destino.

  AWS Admin

Escolha o tipo de instância 
adequado (capacidade, recursos 
de armazenamento, recursos de 
rede).

  AWS Admin

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede/
host para os bancos de dados de 
origem e de destino.

  AWS Admin

Criar um grupo de segurança de 
saída para os bancos de dados 
de origem e de destino.

  AWS Admin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar e configurar uma instância 
do EC2 para o Amazon 
DocumentDB.

  AWS Admin

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma VPC e sub-redes.   AWS Admin

Criar grupos de segurança e 
listas de controle de acesso à 
rede (ACLs).

  AWS Admin

Configure e inicie a instância 
de origem do Amazon RDS for 
Oracle.

  AWS Admin

Configure e inicie a instância do 
Amazon DocumentDB.

  AWS Admin

Preparar o banco de dados de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se o banco de dados 
Oracle pode ser conectado 
usando os detalhes da conexão.

  AWS Admin

Verifique se o usuário Oracle 
tem o privilégio SELECT ANY 
TABLE.

  AWS Admin

Preparar o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o cluster Amazon 
DocumentDB escolhendo a 
classe de instância e o número 
de instâncias adequados.

  AWS Admin

Configuração do Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a instância do EC2. Para interagir com seu cluster 
do Amazon DocumentDB, você 
deve executar uma instância 

AWS Admin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do EC2 em sua VPC padrão, 
na mesma região da AWS em 
que você criou seu cluster do 
Amazon DocumentDB. Configure 
a região da AWS, as VPCs, as 
zonas de disponibilidade e as 
sub-redes para a instância do 
EC2.

Configure o key pair. Um key pair públicas/privadas 
permite que você se conecte com 
segurança à instância do EC2 
após sua inicialização.

AWS Admin

Defina os intervalos CIDR do 
host bastion (opcional).

Defina o intervalo de IP CIDR 
permitido para acesso externo do 
Secure Shell (SSH) às instâncias 
do host bastion.

AWS Admin

Migrar dados — carga total

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS.

  AWS Admin

Crie endpoints de origem e 
destino.

  AWS Admin

Crie tarefas de replicação do 
AWS DMS para uma carga 
completa.

  AWS Admin

Teste a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao cluster do Amazon 
DocumentDB por meio da 
instância EC2.

  AWS Admin

Connect ao cluster usando o 
shell mongo.

Para obter instruções, consulte 
os links do Amazon DocumentDB 
na seção Referências e Ajuda.

AWS Admin

Verifique os resultados da 
migração.

  AWS Admin

Recursos relacionados
• Como o AWS DMS funciona
• Migração para o Amazon DocumentDB
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• Usando o Amazon DocumentDB como alvo para o AWS DMS
• Visão geral do Amazon DocumentDB
• Acesse e use seu cluster Amazon DocumentDB usando o Mongo Shell
• Migre do MongoDB para o Amazon DocumentDB usando o método offline (postagem no blog)
• Como usar o Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) para criar e gerenciar 

aplicativos em grande escala (postagem no blog)

Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 
para o Amazon RDS for MariaDB usando o AWS DMS 
e o AWS SCT
Criado por Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) e vinod kumar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
MariaDB

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientações detalhadas sobre as etapas para migrar um banco de dados Oracle em 
uma instância do Amazon Relational Database Service Elastic Compute Cloud (Amazon RDS). O padrão 
usa o AWS Data Migration Service (AWS DMS) para migração de dados e o AWS Schema Conversion 
Tool (AWS SCT) para conversão de esquema.

O gerenciamento de bancos de dados Oracle em instâncias do EC2 exige mais recursos e é mais caro 
do que usar um banco de dados no Amazon RDS. O Amazon RDS facilita a configuração, operação 
e escala de um banco de dados relacional na nuvem. O Amazon RDS fornece capacidade econômica 
e redimensionável, ao mesmo tempo em que automatiza tarefas administrativas demoradas, como 
provisionamento de hardware, configuração de banco de dados, patches e backups.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um banco de dados Oracle de origem com serviços de instância e ouvinte em funcionamento. Esse 

banco de dados deve estar no modo ARCHIVELOG.
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como origem para o AWS DMS.
• Familiaridade com o uso da Oracle como fonte para o AWS SCT.

Limitações

• Limite de tamanho de banco de dados: 64 TB 

Versões do produto
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• Todas as edições do banco de dados Oracle para as versões 10.2 e posteriores, 11g e até 12.2 e 18c. 
Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de dados Oracle 
como fonte para o AWS DMS e a tabela de versões do AWS SCT na documentação da AWS.

• O Amazon RDS é compatível com o MariaDB Server Community Server versões 10.,,,,,,,,, e e e e e e e e 
e e e e e e e e e e e e Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte a documentação 
do Amazon RDS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Oracle em uma instância do EC2

Pilha de tecnologias alvo

• Amazon RDS para MariaDB

Arquitetura de migração de dados

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) torna previsíveis migrações heterogêneas de bancos de 

dados ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maioria dos objetos 
de código do banco de dados, incluindo visualizações, procedimentos armazenados e funções, em um 
formato compatível com o banco de dados de destino. Depois de converter seu esquema de banco 
de dados e objetos de código usando o AWS SCT, você pode usar o AWS DMS para migrar dados do 
banco de dados de origem para o banco de dados de destino para concluir seus projetos de migração. 
Para obter mais informações, consulte Usando o Oracle como fonte para o AWS SCT na documentação 
do AWS SCT.

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar bancos de dados para a AWS 
com rapidez e segurança. O banco de dados de origem permanece totalmente operacional durante a 
migração, minimizando o tempo de inatividade dos aplicativos que dependem do banco de dados. O 
AWS DMS pode migrar seus dados de e para os bancos de dados comerciais e de código aberto mais 
usados. O AWS DMS oferece suporte a migrações homogêneas, como Oracle para Oracle, bem como 
migrações heterogêneas entre diferentes plataformas de banco de dados, como Oracle ou Microsoft 
SQL Server para o Amazon Aurora. Para saber mais sobre a migração de bancos de dados Oracle, 
consulte Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS na documentação do AWS 
DMS.

Epopeias
Plano para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique versões e 
mecanismos de banco de dados.

Identificar as versões e 
mecanismos do banco de dados 
de origem e de destino.

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identificar a instância de 
replicação.

Identificar a instância de 
replicação do AWS DMS.

DBA, Desenvolvedor

Identificar os requisitos de 
armazenamento.

Identifique o tipo e a capacidade 
de armazenamento.

DBA, Desenvolvedor

Identificar os requisitos de rede. Identifique a latência e a largura 
de banda da rede.

DBA, Desenvolvedor

Identifique os requisitos de 
hardware.

Identifique os requisitos de 
hardware para as instâncias 
do servidor de origem e de 
destino (com base na lista de 
compatibilidade e nos requisitos 
de capacidade da Oracle).

DBA, Desenvolvedor

Identifique os requisitos de 
segurança.

Identificar requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

DBA, Desenvolvedor

Instalar drivers. Instalar os drivers AWS SCT e 
Oracle.

DBA, Desenvolvedor

Determine uma estratégia de 
backup.

  DBA, Desenvolvedor

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  DBA, Desenvolvedor

Escolha uma estratégia 
de migração/transição de 
aplicativos.

  DBA, Desenvolvedor

Selecione o tipo de instância do . Selecione o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, armazenamento e 
recursos de rede.

DBA, Desenvolvedor

Configurar o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

As instâncias de origem, 
destino e replicação devem 
estar na mesma VPC e na 
mesma zona de disponibilidade 
(recomendado).

Desenvolvedor

Crie grupos de segurança. Crie os grupos de segurança 
necessários para acesso ao 
banco de dados.

Desenvolvedor

Gere um par de chaves. Gere e configure um key pair. Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar outros recursos. Configure sub-redes, zonas de 
disponibilidade e blocos CIDR.

Desenvolvedor

Configurar a origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Iniciar a instância do EC2. Para obter instruções, consulte a
documentação do Amazon EC2 
RDS.

Desenvolvedor

Instale o banco de dados Oracle. Instale o banco de dados Oracle 
na instância do EC2, com os 
usuários e funções necessários.

DBA

Siga as etapas na descrição da 
tarefa para acessar o Oracle de 
fora da instância do EC2.

1. Mude o host localtnsnames
para o DNS público do 
Amazon EC2.

2. Mude o host locallistener
para o DNS público do 
Amazon EC2.

3. Pare e reinicie o ouvinte.

DBA

Atualize o DNS público do 
Amazon EC2.

Depois que a instância do EC2 
é reiniciada, o DNS público 
muda. Certifique-se de atualizar 
o DNS público do Amazon EC2 
emtnsnames elistener ou 
usar um endereço IP elástico.

DBA, Desenvolvedor

Configure o grupo de segurança 
da instância do EC2.

Configure o grupo de segurança 
da instância do EC2 para que 
a instância de replicação e os 
clientes necessários possam 
acessar o banco de dados de 
origem.

DBA, Desenvolvedor

Configurar o ambiente do Amazon RDS for MariaDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a instância de banco de 
dados do RDS.

Configurar e iniciar a instância de 
banco de dados Amazon RDS for 
MariaDB.

Desenvolvedor

Crie espaços de tabela. Crie todos os espaços de tabela 
necessários no banco de dados 
MariaDB do Amazon RDS.

DBA

Configurar um grupo de 
segurança.

Configure um grupo de 
segurança para que a instância 
de replicação e os clientes 

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
necessários possam acessar o 
banco de dados de destino.

Configurar o AWS SCT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar drivers. Instalar os drivers AWS SCT e 
Oracle.

Desenvolvedor

Conecte-se. Insira os parâmetros apropriados 
e, em seguida, conecte-se à 
origem e ao destino.

Desenvolvedor

Gere um relatório de conversão 
de esquema.

Gere um relatório de conversão 
do esquema AWS SCT.

Desenvolvedor

Corrija o código e o esquema 
conforme necessário.

Faça as correções necessárias 
no código e no esquema 
(especialmente espaços de 
tabela e aspas).

DBA, Desenvolvedor

Valide o esquema. Valide o esquema na origem 
versus no destino antes de 
carregar os dados.

Desenvolvedor

Migre dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina um atributo de conexão. Para captura de dados de carga 
total e alteração (CDC) ou 
apenas para CDC, defina um 
atributo de conexão extra. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação do Amazon 
RDS.

Desenvolvedor

Enable logging (Habilitar 
registro).

Habilitar registro em log 
complementar no banco de 
dados de origem.

DBA, Desenvolvedor

Ative o modo de registro de 
arquivamento.

Para carga completa e CDC (ou 
apenas para CDC), ative o modo 
de registro de arquivamento no 
banco de dados de origem.

DBA

Crie e teste endpoints. Crie endpoints de origem e 
destino e teste as conexões. 
Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Amazon DMS.

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tarefa de replicação. Quando os endpoints forem 
conectados com êxito, crie uma 
tarefa de replicação. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon DMS.

Desenvolvedor

Escolha o tipo de replicação. Escolha somente CDC ou Carga 
total mais CDC na tarefa para 
capturar alterações somente 
para replicação contínua ou 
para carga total e alterações 
contínuas, respectivamente.

Desenvolvedor

Inicie e monitore a tarefa. Inicie a tarefa de replicação 
e monitore CloudWatch os 
registros da Amazon. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon DMS.

Desenvolvedor

Valide os dados. Valide os dados nos bancos de 
dados de origem e de destino.

Desenvolvedor

Migre aplicativos e migrar para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos escolhida.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Siga a estratégia de 
transformação/transição de 
aplicativos escolhida.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Encerre o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o esquema e os dados. Certifique-se de que o esquema 
e os dados sejam validados 
com êxito na origem versus no 
destino antes do encerramento 
do projeto.

DBA, Desenvolvedor

Reúna métricas. Reúna métricas de tempo de 
migração, porcentagem de 
tarefas manuais versus tarefas 
de ferramentas, economia de 
custos e critérios similares.

DBA, proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Revisar a documentação. Analise os documentos e 
artefatos do projeto.

DBA, proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos. Encerre os recursos temporários 
da AWS.

DBA, Desenvolvedor

Encerre o projeto. Feche o projeto de migração e 
forneça qualquer feedback.

DBA, proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Recursos relacionados
• Visão geral do MariaDB Amazon RDS
• Detalhes do produto Amazon RDS for MariaDB
• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Estratégias para migrar bancos de dados Oracle para a AWS
• Licenciamento do software Oracle no ambiente de computação em nuvem
• Perguntas frequentes sobre o Amazon RDS for Oracle
• Visão geral do AWS DMS
• Publicações no blog do AWS DMS
• Visão geral do Amazon EC2
• Perguntas frequentes sobre o Amazon EC2
• Documentação do AWS SCT

Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon 
RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS SCT
Criado por Sergey Dmitriev (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
MySQL

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientações detalhadas sobre a migração de um banco de dados Oracle on-premises 
para uma instância de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for 
MySQL. Ele usa o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar os dados e o AWS Schema 
Conversion Tool (AWS SCT) para converter o esquema e os objetos do banco de dados de origem em um 
formato compatível com o Amazon RDS for MySQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Serviço/banco de dados Oracle de origem em um datacenter no local
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Limitações

• Limite de tamanho de banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Todas as edições do banco de dados Oracle para as versões 11g (versões 11.2.0.3.v1 e posteriores) e 
até 12.2 e 18c. Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de 
dados Oracle como fonte para o AWS DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do 
AWS DMS para obter o suporte mais abrangente de versões e recursos. Para obter informações sobre 
as versões do banco de dados Oracle suportadas pelo AWS SCT, consulte a documentação do AWS 
SCT. 

• Atualmente, o AWS DMS oferece suporte ao MySQL do versões 5.5, 5.6 e 5.7. Para obter a lista mais 
recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de dados compatível com MySQL como 
destino para o AWS DMS na documentação da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Serviço/banco de dados Oracle on-premises

Pilha de tecnologias alvo

• Instância de banco de dados do Amazon RDS for MySQL

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Services (AWS DMS) ajuda você a migrar bancos de dados 

relacionais, data warehouses, bancos de dados NoSQL e outros tipos de armazenamento de dados. É 
possível usar o AWS DMS para migrar seus dados para a Nuvem AWS, entre instâncias locais (por meio 
de uma configuração da Nuvem AWS) ou entre combinações de nuvem e configurações locais.

• AWS SCT - O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) é usado para converter seu esquema de 
banco de dados de um mecanismo de banco de dados para outro. O código personalizado que a 
ferramenta converte inclui visualizações, procedimentos armazenados e funções. Qualquer código que 
a ferramenta não possa converter automaticamente está claramente marcado para que você mesmo 
possa convertê-lo.

Épicos
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar a origem e o destino da 
versão e do destino da base de 
dados.

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança e listas 
de controle de acesso à rede 
(ACLs).

  SysAdmin

Configure e inicie uma instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS.

  banco de dados, SysAdmin

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre o esquema do banco de 
dados usando o AWS SCT.

  DBA

Migre dados usando o AWS 
DMS.

  DBA
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Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o AWS SCT para analisar e 
converter o código SQL dentro 
do código do aplicativo.

Para obter mais 
informações, consulte https://
docs.aws.amazon.com/
SchemaConversionTool /
latest/userguide/
chap_converting.app.html.

Proprietário do aplicativo

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Encerrar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  banco de dados, SysAdmin

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, porcentagem 
do manual versus ferramenta, 
economia de custos, etc.

  banco de dados, SysAdmin

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

   

Recursos relacionados
Referências

• Documentação do AWS DMS
• Documentação do AWS SCT 
• Preço/preço do Amazon RDS

Tutorial e vídeos

• Introdução ao AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon RDS
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• AWS DMS (vídeo) 
• Amazon RDS (vídeo) 

Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon 
RDS for PostgreSQL usando um espectador Oracle e 
o AWS DMS

Criado por Cady Motyka (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
relacionais

Alvo: Amazon RDS para 
PostgreSQL/Amazon Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve como você pode migrar um banco de dados Oracle local para qualquer um dos 
seguintes serviços de banco de dados da AWS compatíveis com PostgreSQL com o mínimo de tempo de 
inatividade:

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL
• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

A solução usa o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar os dados, a AWS Schema 
Conversion Tool (AWS SCT) para converter o esquema do banco de dados e um banco de dados Oracle 
Bystander para ajudar a gerenciar a migração. Nessa implementação, o tempo de inatividade é restrito ao 
tempo necessário para criar ou validar todas as chaves estrangeiras no banco de dados. 

A solução também usa instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com um banco 
de dados Oracle para ajudar a controlar o fluxo de dados por meio do AWS DMS. Você pode pausar 
temporariamente a replicação do streaming do banco de dados Oracle local para o espectador da Oracle 
para ativar o AWS DMS para catch a validação de dados ou usar outra ferramenta de validação de dados. 
A instância de banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL ou a instância de banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e o banco de dados de espectadores terão os mesmos dados quando o AWS 
DMS terminar de migrar as alterações atuais. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle de origem em um data center local com um banco de dados em espera do 

Active Data Guard configurado
• O AWS Direct Connect foi configurado entre o data center local e o AWS Secrets Manager para 

armazenar os segredos do banco de dados
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• Drivers de conectividade de banco de dados Java (JDBC) para conectores AWS SCT, instalados em 
uma máquina local ou na instância do EC2 em que o AWS SCT está instalado

• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS DMS

Limitações

• Limite de tamanho do banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• O AWS oferece suporte a todas as edições do banco de dados Oracle oferece suporte a todas as 
edições do banco de dados Oracle para versões 10.2 e posteriores (para versões 10.x), 11g e até 12.2, 
18c e 19c. Para obter a lista mais recente de versões suportadas, consulte Usando um banco de dados 
Oracle como fonte para o AWS DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS 
DMS para obter o suporte mais abrangente de versões e recursos. Para obter informações sobre as 
versões do banco de dados Oracle suportadas pelo AWS SCT, consulte a documentação do AWS SCT.

• O AWS DMS oferece suporte às versões 9.4 e posteriores do PostgreSQL (para as versões 9.x), 10.x, 
11.x, 12.x e 13.x. Para obter as informações mais recentes, consulte Usando um banco de dados 
PostgreSQL como destino para o AWS DMS na documentação da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados da Oracle no local
• Uma instância do EC2 que contém um espectador do banco de dados Oracle

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS for PostgreSQL ou instância Aurora PostgreSQL, PostgreSQL 9.3 e posterior

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para migrar um banco de dados Oracle para 
um banco de dados da AWS compatível com PostgreSQL usando o AWS DMS e um espectador Oracle:

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.
• A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) suporta migrações heterogêneas de banco de dados 

ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do código 
personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS.
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Epopéias
Converta o esquema do banco de dados Oracle em PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o AWS SCT. Crie um novo relatório e conecte-
se ao Oracle como origem e ao 
PostgreSQL como destino. Em
Configurações do projeto, vá 
para a guia SQL Scripting. Altere 
o script SQL de destino para
vários arquivos. Esses arquivos 
serão usados posteriormente e 
terão o seguinte nome:

• create_database.sql
• create_sequence.sql
• create_table.sql
• create_view.sql
• create_function.sql

DBA

Converta o esquema do banco 
de dados Oracle.

Na guia Ação, escolha Gerar 
relatório. Em seguida, escolha
Converter esquema e escolha
Salvar como SQL.

DBA

Modifique os scripts. Por exemplo, talvez você queira 
modificar o script se um número 
no esquema de origem tiver 
sido convertido para o formato 
numérico no PostgreSQL, mas 
você queira usar o BIGINT para 
melhorar o desempenho.

DBA

Criar e configurar a instância de banco de dados do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a instância de banco de 
dados do Amazon RDS.

Na região da AWS correta, crie 
uma nova instância de banco 
de dados PostgreSQL. Para 
obter mais informações, consulte
Criar uma instância de banco de 
dados PostgreSQL e conectar-
se a um banco de dados em uma 
instância de banco de dados 
PostgreSQL na documentação 
do Amazon RDS.

AWS SysAdmin, DBA

Configure as especificações da 
instância de banco de dados.

Especifique a versão do 
mecanismo de banco de dados, 
a classe da instância de banco 
de dados, a implantação Multi-
AZ, o tipo de armazenamento e o 

AWS SysAdmin, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
armazenamento alocado. Insira 
o identificador da instância de 
banco de dados, um nome de 
usuário principal e uma senha 
primária.

Configurar rede e segurança. Especifique a nuvem privada 
virtual (VPC), o grupo de sub-
rede, a acessibilidade pública, 
a preferência de zona de 
disponibilidade e grupos de 
segurança.

DBA, SysAdmin

Configurar opções do banco de 
dados.

Especifique o nome do banco 
de dados, a porta, o grupo de 
parâmetros, a criptografia e a 
chave KMS.

AWS SysAdmin, DBA

Configure os backups. Especifique o período de 
retenção do backup, a janela 
de backup, a hora de início, a 
duração e se as tags devem ser 
copiadas em instantâneos.

AWS SysAdmin, DBA

Configure as opções de 
monitoramento.

Ative ou desative insights 
aprimorados de monitoramento e 
desempenho.

AWS SysAdmin, DBA

Configure as opções de 
manutenção.

Especifique a atualização auto da 
versão secundária, a janela de 
manutenção e o dia, a hora e a 
duração de início.

AWS SysAdmin, DBA

Execute os scripts de pré-
migração do AWS SCT.

Na instância do Amazon RDS, 
execute os seguintes scripts 
gerados pelo AWS SCT:

• create_database.sql
• create_sequence.sql
• create_table.sql
• create_view.sql
• create_function.sql

AWS SysAdmin, DBA

Configurar o Oracle Bystander no Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar a rede para o Amazon 
EC2.

Crie a nova VPC, sub-redes, 
gateway da Internet, tabelas 
de roteamento e grupos de 
segurança.

AWS SysAdmin

Criar a instância do EC2. Na região apropriada da AWS, 
crie uma nova instância do EC2. 

AWS SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Selecione a Amazon Machine 
Image (AMI), escolha o tamanho 
da instância e configure os 
detalhes da instância: número 
de instâncias (1), a VPC e a sub-
rede que você criou na tarefa 
anterior, atribuição automática 
de IP público e outras opções. 
Adicione armazenamento, 
configure grupos de segurança e 
inicie. Quando solicitado, crie e 
salve um key pair para a próxima 
etapa.

Connect o banco de dados de 
origem Oracle à instância do 
EC2.

Copie o endereço IP público 
IPv4 e o DNS para um arquivo 
de texto e conecte-se usando 
SSH da seguinte forma:
ssh -i “your_file.pem” EC2-
User@<your-IP-address-or-
public -DNS>.

AWS SysAdmin

Configure o host inicial para um 
espectador no Amazon EC2.

Configure chaves SSH, 
perfil bash, ORATAB e links 
simbólicos. Crie diretórios Oracle.

AWS SysAdmin, administrador 
de Linux

Configurar a cópia do banco de 
dados para um espectador no 
Amazon EC2

Use o RMAN para criar uma 
cópia do banco de dados, ativar 
o registro suplementar e criar o 
arquivo de controle em espera. 
Depois que a cópia for concluída, 
coloque o banco de dados no 
modo de recuperação.

AWS SysAdmin, DBA

Configurar o Oracle Data Guard. Modifique seu arquivo
listener.ora e inicie o ouvinte. 
Configure um novo destino 
de arquivamento. Coloque 
o espectador no modo de 
recuperação, substitua arquivos 
temporários para evitar future 
corrupções, instale um crontab, 
se necessário, para evitar que o 
diretório de arquivamento fique 
sem espaço e edite o manage-
trclog-files-oraclearquivo.cfg
para o código-fonte e o modo de 
espera.

AWS SysAdmin, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o banco de dados 
Oracle para sincronizar o envio.

Adicione os arquivos de log 
em espera e altere o modo de 
recuperação. Altere o envio de 
registros para SYNC AFFIRM
tanto na fonte primária quanto 
na fonte em espera. Mude os 
registros para primários, confirme 
por meio do log de alerta de 
espectadores do Amazon 
EC2 que você está usando os 
arquivos de log em espera e 
confirme se o stream de redo 
está fluindo em SYNC.

AWS SysAdmin, DBA

Migre dados com o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
no AWS DMS.

Preencha os campos para nome, 
classe de instância, VPC (igual 
à instância do Amazon EC2), 
Multi-AZ e acessibilidade pública. 
Em Avançado, especifique 
armazenamento alocado, 
grupo de sub-rede, zona de 
disponibilidade, grupos de 
segurança VPC e chave do AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS).

AWS SysAdmin, DBA

Criar o endpoint do banco de 
dados de origem.

Especifique o nome do 
endpoint, tipo, mecanismo 
de origem (Oracle), nome do 
servidor (nome DNS privado 
do Amazon EC2), porta, 
modo SSL, nome de usuário, 
senha, SID, VPC (especifique 
a VPC que tem a instância 
de replicação) e instância 
de replicação. Para testar a 
conexão, escolha Executar teste
e, em seguida, crie o endpoint. 
Você também pode definir 
as seguintes configurações 
avançadas: maxFileSizee
numberDataTypeEscala.

AWS SysAdmin, DBA

Connect o AWS DMS ao Amazon 
RDS ao Amazon RDS for 
PostgreSQL.

Crie um grupo de segurança de 
migração para conexões entre 
VPCs.

AWS SysAdmin, DBA

Criar o endpoint do banco de 
dados de destino.

Especifique o nome do 
endpoint, o tipo, o mecanismo 
de origem (PostgreSQL), o 

AWS SysAdmin, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
nome do servidor (endpoint 
do Amazon RDS), a porta, o 
modo SSL, o nome do usuário, 
a senha, o nome do banco 
de dados, a VPC (especifique 
a VPC que tem a instância 
de replicação) e a instância 
de replicação. Para testar a 
conexão, escolha Executar teste
e, em seguida, crie o endpoint. 
Você também pode definir 
as seguintes configurações 
avançadas: maxFileSize e
numberDataTypeEscala.

Criar a tarefa de replicação do 
AWS DMS.

Especifique o nome da tarefa, 
a instância de replicação, os 
endpoints de origem e de destino 
e a instância de replicação. Para 
o tipo de migração, escolha
Migrar dados existentes e 
replicar as alterações em 
andamento. Desmarque a caixa
de seleção Iniciar tarefa ao criar.

AWS SysAdmin, DBA

Defina as configurações da tarefa 
de replicação do AWS DMS.

Para o modo de preparação da 
tabela de destino, escolha Não 
fazer nada. Pare a tarefa após a 
conclusão do carregamento total 
(para criar chaves primárias). 
Especifique o modo LOB limitado 
ou completo e ative as tabelas 
de controle. Opcionalmente, 
você pode definir a configuração
CommitRateavançada.

DBA

Configure mapeamentos de 
tabelas.

Na seção Mapeamentos de 
tabela, crie uma regra de
inclusão para todas as tabelas 
em todos os esquemas incluídos 
na migração e, em seguida, crie 
uma regra de exclusão. Adicione 
três regras de transformação 
para converter os nomes 
dos esquemas, tabelas e 
colunas em letras minúsculas e 
adicione quaisquer outras regras 
necessárias para essa migração 
específica.

DBA

Inicie a tarefa. Inicie a tarefa de replicação. 
Verifique se a carga está em 
execução. Execute ALTER 
SYSTEM SWITCH LOGFILE no 
banco de dados Oracle primário 
para iniciar a tarefa.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute os scripts de migração 
intermediária do AWS SCT.

No Amazon RDS for 
PostgreSQL, execute os 
seguintes scripts gerados pelo 
AWS SCT:

• create_index.sql
• create_constraint.sql

DBA

Reinicie a tarefa para continuar 
a captura de dados de alteração 
(CDC).

Execute VACUUM na instância 
de banco de dados Amazon 
RDS for PostgreSQL e reinicie a 
tarefa do AWS DMS para aplicar 
alterações de CDC em cache.

DBA

Vá para o banco de dados PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se há erros nos 
registros e nas tabelas de 
validação do AWS DMS.

Verifique e corrija quaisquer 
erros de replicação ou validação.

DBA

Pare todas as dependências do 
Oracle.

Interrompa todas as 
dependências do Oracle, 
desligue os ouvintes no banco de 
dados Oracle e execute ALTER 
SYSTEM SWITCH LOGFILE. 
Interrompa a tarefa do AWS 
DMS quando ela não mostrar 
nenhuma atividade.

DBA

Execute os scripts de pós-
migração do AWS SCT.

No Amazon RDS for 
PostgreSQL, execute os 
seguintes scripts gerados pelo 
AWS SCT:

• create_foreign_key_constraint.sql
• create_triggers.sql

DBA

Conclua etapas adicionais do 
Amazon RDS for PostgreSQL.

Incremente as sequências para 
corresponder ao Oracle, se 
necessário, execute VACUUM e
ANALYZE e tire um instantâneo 
para verificar a conformidade.

DBA

Abra as conexões com o Amazon 
RDS for PostgreSQL.

Remova os grupos de segurança 
do AWS DMS do Amazon RDS 
for PostgreSQL, adicione grupos 
de segurança de produção e 
direcione seus aplicativos para o 
novo banco de dados.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe objetos do AWS DMS. Remova os endpoints, as tarefas 
de replicação, as instâncias de 
replicação e a instância do EC2.

SysAdmin, DBA

Recursos relacionados
• Documentação do AWS DMS
• Documentação do AWS SCT
• Preços do Amazon RDS for PostgreSQL 

Migre do banco de dados Oracle para o Amazon RDS 
for PostgreSQL usando o Oracle GoldenGate

Criado por Dhairya Jindani (AWS), Rajeshkumar Sabankar (AWS) e Sindhusha Paturu (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão mostra como migrar um banco de dados Oracle para o Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) para PostgreSQL usando o Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate.

Usando o Oracle GoldenGate, você pode replicar dados entre seu banco de dados de origem e um ou 
mais bancos de dados de destino com o mínimo de tempo de inatividade.

Observações: O banco de dados Oracle de origem pode ser local ou em uma instância do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). É possível usar um procedimento semelhante ao usar ferramentas de 
replicação local.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma GoldenGate licença Oracle
• Driver Java Database Connectivity (JDBC) para se conectar ao banco de dados PostgreSQL
• Esquema e tabelas criados com a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) no banco de dados de 

destino do Amazon RDS for PostgreSQL

Limitações
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• A Oracle GoldenGate pode replicar somente dados de tabelas existentes (carregamento inicial) e 
alterações em andamento (captura de dados de alterações)

Versões do produto

• Oracle Database Enterprise Edition 10g ou versões mais recentes 
• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 para Oracle ou versões mais recentes
• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 para PostgreSQL ou versões mais recentes

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para migrar um banco de dados Oracle para 
o Amazon RDS for PostgreSQL usando o Oracle GoldenGate:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O processo de GoldenGate extração do Oracle é executado no banco de dados de origem para extrair 
dados.

2. O processo Oracle GoldenGate Replicat entrega os dados extraídos ao banco de dados Amazon RDS 
for PostgreSQL de destino.

Ferramentas
• GoldenGateA Oracle ajuda você a projetar, executar, orquestrar e monitorar suas soluções de replicação 

de dados e transmitir processamento de dados na Oracle Cloud Infrastructure.
• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 

operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na Nuvem AWS.

Épicos
Baixe e instale Oracle GoldenGate

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o Oracle GoldenGate. Baixe as seguintes versões do 
Oracle GoldenGate:

• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 
para Oracle ou uma versão 
mais recente

• OracleGoldenGate 12.2.0.1.1 
para PostgreSQL ou uma 
versão mais recente

Para baixar o software, consulte 
o Oracle GoldenGate Downloads
no site da Oracle.

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-6419F3A9-71EC-4D14-9C41-3BAA1E3CA19C
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95
https://www.oracle.com/integration/goldengate/#:~:text=OCI%20GoldenGate%20is%20a%20real,in%20the%20Oracle%20Cloud%20Infrastructure.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate-downloads.html
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PostgreSQL usando o Oracle GoldenGate

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Oracle GoldenGate 
for Oracle no servidor Oracle 
Database de origem.

Para obter instruções, consulte 
a Parte II Instalando o Oracle 
GoldenGate para bancos de 
dados Oracle no site da Oracle.

DBA

Instalar banco de dados Oracle 
GoldenGate para PostgreSQL na 
instância do Amazon EC2.

Para obter instruções, consulte
Instalando o Oracle GoldenGate 
para bancos de dados 
PostgreSQL no site da Oracle.

DBA

Configure o Oracle GoldenGate nos bancos de dados de origem e de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Oracle GoldenGate 
for Oracle Database no banco de 
dados de origem.

Para obter instruções, consulte
Oracle GoldenGate Instalando 
e configurando o Oracle 
GoldenGate para o banco de 
dados Oracle no site da Oracle.

Certifique-se de configurar o 
seguinte:

• registro em log complementar
• GoldenGate Usuários da 

Oracle
• Quaisquer concessões e 

permissões necessárias
• Arquivos de parâmetros
• Processo de gerenciamento
• Diretório
• Arquivos GLOBALS
• Carteira Oracle

DBA

Configure o Oracle GoldenGate 
para PostgreSQL no banco de 
dados de destino.

Para obter instruções, consulte 
a Parte VI Usando o Oracle 
GoldenGate para PostgreSQL no 
site da Oracle.

Certifique-se de configurar o 
seguinte:

• Processo de gerenciamento
• Arquivos GLOBALS
• Carteira Oracle

DBA
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https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/installing/installing-oracle-goldengate-oracle-database.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/installing/installing-oracle-goldengate-postgresql-databases.html#GUID-DAF87698-2869-4887-B4E0-610F06FB2F80
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/toc.htm
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/gghdb/using-oracle-goldengate-postgresql.html
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Definição da captura de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o processo de 
extração no banco de dados de 
origem.

No banco de dados Oracle 
de origem, crie um arquivo de 
extração para extrair dados.

Para obter instruções, 
consulte ADD EXTRACT na 
documentação da Oracle.

Observações: O arquivo de 
extração inclui a criação do 
arquivo de parâmetros de 
extração e do diretório do arquivo 
de trilha.

DBA

Configure uma bomba de dados 
para transferir o arquivo de trilha 
do banco de dados de origem 
para o de destino.

Crie um arquivo de parâmetros 
EXTRACT e um diretório de 
arquivos de trilha seguindo as 
instruções em PARFILE em
Database Utilities no site da 
Oracle.

Para obter mais informações, 
consulte O que é uma trilha?
no Fusion Middleware 
Understanding Oracle 
GoldenGate no site da Oracle.

DBA

Configure a replicação na 
instância do Amazon EC2.

Crie um arquivo de parâmetros 
de replicação e um diretório de 
arquivos de trilha.

Para obter mais informações 
sobre a criação de arquivos 
de parâmetros de replicação, 
consulte a seção 3.5 Validando 
um arquivo de parâmetros
na documentação do Oracle 
Database.

Para obter mais informações 
sobre como criar um diretório 
de arquivo de trilha, consulte
Criando uma trilha na 
documentação do Oracle Cloud.

Importante: Certifique-se de 
adicionar uma entrada da tabela 
de pontos de verificação no 
arquivo GLOBALS no destino.

Para obter mais informações, 
consulte O que é uma réplica?
no Fusion Middleware 

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/ggsci_commands006.htm#GWURF122
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-7A045C82-5993-44EB-AFAD-B7D39C34BCCD.htm#SUTIL859
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GUID-88674F53-1E07-4C00-9868-598F82D7113C
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/21.3/admin/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-1E32A9AD-25DB-4243-93CD-E643E7116215
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/creating-trail.html
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/processes-and-terminology.htm#GGCON-GUID-5EF0326C-9058-4C40-8925-98A223388C95
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Understanding Oracle 
GoldenGate no site da Oracle.

Configurar a replicação de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

No banco de dados de origem, 
crie um arquivo de parâmetros 
para extrair dados para o 
carregamento inicial.

Siga as instruções em Criar um 
arquivo de parâmetros no GGSCI
na documentação do Oracle 
Cloud.

Importante: Certifique-se de que 
o Manager esteja funcionando no 
alvo.

DBA

No banco de dados de destino, 
crie um arquivo de parâmetros 
para replicar dados para o 
carregamento inicial.

Siga as instruções em Criar um 
arquivo de parâmetros no GGSCI
na documentação do Oracle 
Cloud.

Importante: Certifique-se de 
adicionar e iniciar o processo do 
Replicat.

DBA

Vá para o banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Interrompa o processo do 
Replicat e certifique-se de que os 
bancos de dados de origem e de 
destino estejam sincronizados.

Compare as contagens de linhas 
entre os bancos de dados de 
origem e de destino para garantir 
que a replicação dos dados 
tenha sido bem-sucedida.

DBA

Configure o suporte DDL (Data 
Definition Language).

Execute o script DDL para 
criar acionadores, sequências, 
sinônimos e chaves referenciais 
no PostgreSQL.

Observações: É possível usar 
qualquer aplicativo cliente padrão 
SQL para se conectar a um 
banco de dados em seu cluster 
de banco de dados. Por exemplo, 
você pode usar o pgAdmin para 
se conectar à sua instância de 
banco de dados.

DBA

Recursos relacionados
• Amazon RDS for PostgreSQL (Guia do usuário do Amazon RDS)

1436

https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/goldengate-cloud/gwuad/using-oracle-goldengate-parameter-files.html#GUID-5C49C522-8B28-4E4B-908D-66A33717CE6C
https://www.pgadmin.org/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
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• Documentação do Amazon EC2
• Métodos de processamento e bancos de dados GoldenGate suportados pela Oracle (documentação da 

Oracle)

Migre um banco de dados Oracle para o Amazon 
Redshift usando o AWS DMS e o AWS SCT

Criado por Piyush Goyal (AWS)

Origem:  Oracle Destino:  Redshift Tipo R: Rearquiteto

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Migração; Análise; 
Bancos de dados

Carga horária: Oracle

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift; AWS DMS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar bancos de dados Oracle para um armazém de dados em 
nuvem Amazon Redshift na nuvem Amazon Web Services (AWS) usando o AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) e o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). O padrão abrange bancos de dados 
Oracle de origem que estão no local ou instalados em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Também abrange o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para bancos de 
dados Oracle.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um banco de dados Oracle que está sendo executado em um data center local ou na nuvem da AWS
• Uma conta ativa da AWS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Familiaridade do uso do banco de dados do Amazon Redshift como destino do AWS DMS
• Conhecimento do Amazon RDS, do Amazon Redshift, das tecnologias de banco de dados aplicáveis e 

do SQL
• Drivers de conectividade de banco de dados Java (JDBC) para conectores AWS SCT, onde o AWS SCT 

está instalado

Versões do produto

• Para bancos de dados Oracle autogerenciados, o AWS DMS oferece suporte a todas as edições 
do banco de dados Oracle para as versões 10.2 e posteriores (para as versões 10). x), 11g e até 
12,2, 18c e 19c. Para bancos de dados Amazon RDS for Oracle que a AWS gerencia, o AWS DMS 
oferece suporte a todas as edições do banco de dados Oracle para as versões 11g (versões 11.2.0.4 e 
posteriores) e até 12.2, 18c e 19c. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS 
para obter o suporte mais abrangente de versões e recursos.
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https://docs.aws.amazon.com/ec2/
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Um dos seguintes:

• Um banco de dados Oracle no local
• Um banco de dados Oracle em uma instância do EC2
• Uma instância de banco de dados Oracle

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Redshift

Arquitetura alvo

De um banco de dados Oracle em execução na nuvem da AWS para o Amazon Redshift:

De um banco de dados Oracle executado em um data center local até o Amazon Redshift:

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Data Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar bancos de dados para a 

AWS com rapidez e segurança. O banco de dados de origem permanece totalmente operacional durante 
a migração, minimizando o tempo de inatividade dos aplicativos que dependem do banco de dados. O 
AWS DMS pode migrar seus dados de e para os bancos de dados comerciais e de código aberto mais 
usados. 

• AWS SCT - O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) pode ser usado para converter seu esquema 
de banco de dados existente de um mecanismo de banco de dados para outro. Ele oferece suporte a 
vários mecanismos de banco de dados, incluindo Oracle, SQL Server e PostgresSQL, como fontes.

Epopeias
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados.

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino e 
verifique se elas são compatíveis 
com o AWS DMS. Para obter 
informações sobre as versões 
suportadas do Oracle Database, 
consulte Uso de um banco 
de dados Oracle como fonte 
para o AWS DMS. Para obter 
informações sobre como usar o 
Amazon Redshift como destino, 
consulte Usar um banco de 
dados do Amazon Redshift como 
destino do AWS DMS.

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um VPC e um grupo de 
segurança.

Em sua conta da AWS, crie uma 
nuvem privada virtual (VPC), se 
ela não existir. Crie um grupo 
de segurança para o tráfego 
de saída para os bancos de 
dados de origem e destino. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação do Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC).

Administrador de sistemas

Instale a AWS SCT. Faça download e instale a versão 
mais recente do AWS SCT e 
seus drivers correspondentes. 
Para obter mais informações, 
consulte Instalação, verificação e 
atualização do AWS SCT.

DBA

Crie um usuário para a tarefa do 
AWS DMS.

Crie um usuário do AWS DMS 
no banco de dados de origem 
e conceda a ele privilégios de 
LEITURA. Esse usuário será 
usado tanto pelo AWS SCT 
quanto pelo AWS DMS.

DBA

Teste a conectividade do banco 
de dados.

Teste a conectividade com a 
instância de banco de dados 
Oracle.

DBA

Crie de um novo projeto na AWS 
SCT.

Abra a ferramenta AWS SCT e 
crie um novo projeto.

DBA

Analise o esquema Oracle a ser 
migrado.

Use o AWS SCT para analisar o 
esquema a ser migrado e gerar 
um relatório de avaliação da 
migração do banco de dados. 
Para obter mais informações, 
consulte Criação de um 
relatório de avaliação da 
migração de banco de dados na 
documentação do AWS SCT.

DBA

Analisar o relatório de avaliação. Analise o relatório para verificar a 
viabilidade da migração. Alguns 
objetos de banco de dados 
podem exigir conversão manual. 
Para obter mais informações 
sobre o relatório, consulte
Visualização do relatório de 
avaliação na documentação do 
AWS SCT.

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
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Preparar o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster do Amazon 
Redshift.

Crie um cluster do Amazon 
Redshift dentro do VPC que 
você criou anteriormente. Para 
obter mais informações, consulte
Clusters do Amazon Redshift
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA

Crie usuários do banco de dados. Extraia a lista de usuários, 
funções e concessões do banco 
de dados de origem da Oracle. 
Crie usuários no banco de dados 
de destino do Amazon Redshift 
e aplique as funções da etapa 
anterior.

DBA

Avisar parâmetros do banco de 
dados.

Analise as opções de banco 
de dados, os parâmetros, os 
arquivos de rede e os links de 
banco de dados do banco de 
dados de origem Oracle e avalie 
sua aplicabilidade ao destino.      
        

DBA

Aplique todas as configurações 
relevantes ao destino.

Para obter mais informações 
sobre essa etapa, consulte
Referência de configuração
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA

Criar objetos no banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário do AWS DMS no 
banco de dados de destino.

Crie um usuário do AWS DMS 
no banco de dados de destino 
e conceda a ele privilégios de 
leitura e gravação. Valide a 
conectividade do AWS SCT.

DBA

Converta o esquema, revise o 
relatório SQL e salve quaisquer 
erros ou avisos.

Para obter mais informações, 
consulte Conversão de 
esquemas de banco de 
dados usando o AWS SCT na 
documentação do AWS SCT.

DBA

Aplique as alterações do 
esquema no banco de dados de 
destino ou salve-as como um 
arquivo .sql.

Para obter instruções, consulte 
Como salvar e aplicar seu 
esquema convertido no AWS 
SCT na documentação do AWS 
SCT.

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/cm_chap_ConfigurationRef.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Converting.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar os objetos no banco de 
dados de destino.

Valide os objetos que foram 
criados na etapa anterior no 
banco de dados de destino. 
Reescreva ou redesenhe 
qualquer objeto que não tenha 
sido convertido com sucesso.

DBA

Desative chaves e gatilhos 
estrangeiros.

Desative qualquer chave externa 
e gatilhos. Isso pode causar 
problemas de carregamento 
de dados durante o processo 
de carregamento completo ao 
executar o AWS DMS.

DBA

Migrar dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS.

Faça login no AWS Management 
Console e abra o console 
do AWS DMS. No painel de 
navegação, escolha Instances 
(Instâncias de replicação), Criar 
instância de replicação. Para 
obter instruções detalhadas, 
consulte a etapa 1 em Introdução 
ao AWS DMS na documentação 
do AWS DMS.

DBA

Crie endpoints de origem e 
destino.

Crie endpoints de origem e 
destino, teste a conexão da 
instância de replicação com 
os endpoints de origem e de 
destino. Para obter instruções 
detalhadas, consulte a etapa 2
em Introdução ao AWS DMS na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Crie uma tarefa de replicação. Crie uma tarefa de replicação e 
selecione o método de migração 
apropriado. Para obter instruções 
detalhadas, consulte a etapa 3
em Introdução ao AWS DMS na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Inicie a replicação de dados. Inicie a tarefa de replicação e 
monitore os registros em busca 
de erros.

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_GettingStarted.html#CHAP_GettingStarted.ReplicationInstance
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Migre seu aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie servidores de aplicativos. Crie os novos servidores de 
aplicativos na AWS.

Proprietário do aplicativo

Migre o código do aplicativo. Migre o código do aplicativo para 
os novos servidores.

Proprietário do aplicativo

Conparar o servidor do aplicativo. Configure o servidor de 
aplicativos para o banco de 
dados e os drivers de destino.

Proprietário do aplicativo

Otimize o código do aplicativo. Otimize o código do aplicativo 
para o mecanismo de destino.

Proprietário do aplicativo

Acesse o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar usuários. No banco de dados de destino 
do Amazon Redshift, valide 
os usuários e conceda a eles 
funções e privilégios.

DBA

Confirme se o aplicativo está 
bloqueado.

Certifique-se de que o aplicativo 
esteja bloqueado para evitar 
novas alterações.

Proprietário do aplicativo

Valide os dados. Valide os dados no banco de 
dados de destino do Amazon 
Redshift.

DBA

Habilite chaves e gatilhos 
estrangeiros.

Habilite chaves estrangeiras e 
acionadores no banco de dados 
de destino do Amazon Redshift.

DBA

Connect ao novo banco de 
dados.

Conparar o aplicativo para 
conectar-se ao novo banco de 
dados do Amazon Redshift.

Proprietário do aplicativo

Execute as verificações finais. Faça uma verificação final e 
abrangente do sistema antes de 
entrar em operação.

DBA, proprietário do aplicativo

Acesse ao vivo. Inicie com o banco de dados do 
Amazon Redshift de destino.

DBA

Feche o projeto de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

Encerre recursos temporários 
da AWS, como a instância de 

DBA, administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
replicação do AWS DMS e a 
instância EC2 usada para o AWS 
SCT. 

Analisar documentos. Analise e valide os documentos 
do projeto de migração.     

DBA, administrador de sistemas

Reúna métricas. Colete informações sobre o 
projeto de migração, como 
o tempo de migração, a 
porcentagem de tarefas manuais 
versus tarefas de ferramentas e a 
economia total de custos. 

DBA, administrador de sistemas

Feche o projeto. Encerre o projeto e forneça 
feedback.

DBA, administrador de sistemas

Recursos relacionados
Referências

• Guia do usuário do AWS DMS
• Guia do usuário do AWS SCT 
• Guia de introdução ao Amazon Redshift

Tutoriais e vídeos

• Mergulhe profundamente no AWS SCT e no AWS DMS (apresentação do AWS re:Invent 2019)
• Introdução ao AWS Database Migration Service

Migre um banco de dados Oracle para o Aurora 
PostgreSQL usando o AWS DMS e o AWS SCT

Criado por Senthil Ramasamy (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Database Destino:  Amazon Aurora 
PostgreSQL-Compatible Edition

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Oracle para o Amazon Aurora PostgreSQL Edition 
usando o AWS Data Migration Service (AWS DMS) e o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). 
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O padrão abrange bancos de dados da Oracle de origem que estão no local, bancos de dados Oracle 
que estão instalados em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Elastic 
Compute Cloud). O padrão converte esses bancos de dados em compatíveis com Aurora PostgreSQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um banco de dados Oracle em um data center local ou na nuvem da AWS.
• Clientes SQL instalados em uma máquina local ou em uma instância do EC2.
• Drivers de conectividade de banco de dados Java (JDBC) para conectores AWS SCT, instalados em 

uma máquina local ou em uma instância do EC2 em que o AWS SCT está instalado.

Limitações

• Limite de tamanho do banco de dados: 128 TB 
• Se o banco de dados de origem oferecer suporte a um aplicativo comercial off-the-shelf (COTS) ou for 

específico do fornecedor, talvez você não consiga convertê-lo em outro mecanismo de banco de dados. 
Antes de usar esse padrão, confirme se o aplicativo é compatível com Aurora PostgreSQL.   

Versões do produto

• Para bancos de dados Oracle autogerenciados, o AWS DMS oferece suporte a todas as edições do 
banco de dados Oracle para as versões 10.2 e posteriores (para as versões 10.x), 11g e até 12.2, 18c e 
19c. Para obter a lista mais recente de versões compatíveis do banco de dados Oracle (autogerenciadas 
e Amazon RDS for Oracle), consulte Uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS e
Uso de um banco de dados PostgreSQL como destino para o AWS DMS.

• Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para obter a versão mais recente do 
AWS DMS para obter suporte de recursos e de recursos e do AWS DMS. Para obter informações sobre 
as versões do banco de dados Oracle suportadas pelo AWS SCT, consulte a documentação do AWS 
SCT. 

• Aurora PostgreSQL listadas nas Versões de mecanismo e versões do mecanismo e versões do 
mecanismo e versões Amazon Aurora mecanismo e versões do mecanismo e versões PostgreSQL 
mecanismo e versões do mecanismo e versões do mecanismo e versões do

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Um dos seguintes:

• Um banco de dados da Oracle no local
• Um banco de dados Oracle em uma instância do EC2   
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle

Pilha de tecnologias alvo

• Compatível com Aurora PostgreSQL 

Arquitetura alvo
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Arquitetura de migração de dados

• De um banco de dados da Oracle em execução na Nuvem AWS

• De um banco de dados do Oracle em execução em um datacenter no local

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.
• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) oferece suporte a migrações heterogêneas de bancos 

de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

Épicos
Prepara a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preparar o banco de dados de 
origem.

Para preparar o banco de dados 
de origem, consulte Uso do 
banco de dados Oracle como 
fonte para o AWS SCT na 
documentação do AWS SCT.

DBA

Crie uma instância do EC2 para 
o AWS SCT.

Crie e configure uma instância 
do EC2 para o AWS SCT, se 
necessário.

DBA

Baixe o AWS SCT. Faça download da versão 
mais recente do AWS SCT 
e dos drivers associados. 
Para obter mais informações, 
consulte Instalação, verificação 
e atualização do AWS SCT na 
documentação do AWS SCT.

DBA

Adicione usuários e permissões. Adicione e valide os pré-
requisitos de usuários e 
permissões no banco de dados 
de origem.

DBA

Crie um projeto AWS SCT. Crie um projeto AWS SCT 
para a carga de trabalho e 
conecte-se ao banco de dados 
de origem. Para obter instruções, 
consulte Como criar um projeto 
do AWS SCT e Adicionar 
servidores de banco de dados na 
documentação do AWS SCT.

DBA

1445

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Installing.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Installing.html
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_UserInterface.html#CHAP_UserInterface.Project
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_UserInterface.html#CHAP_UserInterface.Project
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_UserInterface.html#CHAP_UserInterface.AddServers
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_UserInterface.html#CHAP_UserInterface.AddServers


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre do Oracle para o Aurora compatível com PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Avaliar a viabilidade do Gere um relatório de avaliação, 
que resume os itens de ação 
para esquemas que não podem 
ser convertidos automaticamente 
e fornece estimativas para 
esforços de conversão manual. 
Para obter mais informações, 
consulte Criação e revisão 
do relatório de avaliação da 
migração do banco de dados na 
documentação do AWS SCT.

DBA

Preparar o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de destino do 
Amazon RDS

Crie uma instância de banco de 
dados Amazon RDS de destino 
usando o Amazon Aurora como 
mecanismo de banco de dados. 
Para obter instruções, consulte
Criação de uma instância de 
banco de dados do Amazon RDS
na documentação do Amazon 
RDS.

DBA

Extraia usuários, funções e 
permissões.

Extraia a lista de usuários, 
funções e permissões do banco 
de dados de origem.

DBA

Usuários do mapa. Mapeie os usuários existentes do 
banco de dados para os novos 
usuários do banco de dados.

Proprietário do aplicativo

Criar usuários do Criar usuários no banco de 
dados de destino.

DBA, proprietário do aplicativo

Aplique funções. Aplique funções da etapa anterior 
ao banco de dados de destino.

DBA

Verifique as opções, parâmetros, 
arquivos de rede e links de banco 
de dados.

Examine o banco de dados de 
origem em busca de opções, 
parâmetros, arquivos de rede e 
links de banco de dados e, em 
seguida, avalie sua aplicabilidade 
ao banco de dados de destino.

DBA

Aplicar configurações. Aplique todas as configurações 
relevantes ao banco de dados de 
destino.

DBA
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Transferência de objetos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a conectividade do 
AWS SCT.

Configure a conectividade do 
AWS SCT com o banco de dados 
de destino.

DBA

Converta o esquema usando o 
AWS SCT.

O AWS SCT converte 
automaticamente o esquema 
do banco de dados de 
origem e a maior parte do 
código personalizado em 
um formato compatível 
com o banco de dados de 
destino. Qualquer código 
que a ferramenta não possa 
converter automaticamente 
está claramente marcado para 
que você possa convertê-lo 
manualmente.

DBA

Revisar o relatório. Analise o relatório SQL gerado e 
salve todos os erros e avisos.

DBA

Aplique alterações 
automatizadas no esquema.

Aplique alterações de esquema 
automatizadas ao banco de 
dados de destino ou salve-as 
como um arquivo .sql.

DBA

Validar objetos. Valide se o AWS SCT criou os 
objetos no alvo.

DBA

Gerencie itens que não foram 
convertidos.

Reescreva, rejeite ou redesenhe 
manualmente qualquer item 
que tenha falhado na conversão 
automática.

DBA, proprietário do aplicativo

Aplique permissões de destino e 
do usuário do

Aplique a função gerada e as 
permissões do usuário e revise 
todas as exceções.

DBA

Migre os dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determinar o método. Determine o método para migrar 
dados.

DBA

Crie uma instância de replicação. Crie uma instância de replicação 
a partir do console do AWS DMS. 
Para obter mais informações, 
consulte Trabalhando com uma 
instância de replicação do AWS 
DMS na documentação do AWS 
DMS.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os endpoints de origem e de 
destino.

Para criar endpoints, siga as 
instruções em Como criar 
endpoints de origem e destino na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Crie uma tarefa de replicação. Para criar uma tarefa, consulte 
Como trabalhar com tarefas do 
AWS DMS na documentação do 
AWS DMS.

DBA

Inicie a tarefa de replicação e 
monitore os registros.

Para obter mais informações 
sobre essa etapa, consulte
Monitoramento de tarefas do 
AWS DMS na documentação do 
AWS DMS.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise e converta itens SQL no 
código do aplicativo.

Use o AWS SCT para analisar e 
converter os itens SQL no código 
do aplicativo. Ao converter o 
esquema do seu banco de dados 
de um mecanismo para outro, 
é preciso também atualizar o 
código SQL nos seus aplicativos, 
a fim de interagir com o novo 
mecanismo de banco de dados, 
em vez do antigo. Você pode 
visualizar, analisar, editar e 
salvar o código SQL convertido.

Proprietário do aplicativo

Crie servidores de aplicativos. Crie os novos servidores de 
aplicativos na AWS.

Proprietário do aplicativo

Migre o código do aplicativo. Migre o código do aplicativo para 
os novos servidores.

Proprietário do aplicativo

Configure os servidores de 
aplicativos.

Configure os servidores de 
aplicativos para o banco de 
dados e os drivers de destino.

Proprietário do aplicativo

Corrija o código. Corrija qualquer código 
específico do mecanismo de 
banco de dados de origem em 
seu aplicativo.

Proprietário do aplicativo

Otimize o código. Otimize o código do seu 
aplicativo para o mecanismo de 
banco de dados de destino.

Proprietário do aplicativo
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Corte do

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse o banco de dados de 
destino.

Execute a transferência para o 
novo banco de dados.

DBA

Bloqueie o aplicativo. Bloqueie o aplicativo contra 
quaisquer outras alterações.

Proprietário do aplicativo

Validar alterações. Validar se todas as alterações 
foram propagadas para o banco 
de dados de destino.

DBA

Redirecionar para o banco de 
dados de destino.

Reparar os novos servidores 
de aplicativos para o banco de 
dados de destino.

Proprietário do aplicativo

Confira tudo. Execute uma verificação final e 
abrangente do sistema.

Proprietário do aplicativo

Acesse ao vivo. Conclua as tarefas finais de 
transição.

Proprietário do aplicativo

Feche o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários. Encerre os recursos temporários 
da AWS, como a instância de 
replicação do AWS DMS e a 
instância EC2 usada para o AWS 
SCT.

DBA, proprietário do aplicativo

Atualize o feedback. Atualize o feedback sobre o 
processo do AWS DMS para 
equipes internas.

DBA, proprietário do aplicativo

Revise o processo e os modelos. Revise o processo do AWS 
DMS e melhore o modelo, se 
necessário.

DBA, proprietário do aplicativo

Valide documentos. Revise e valide os documentos 
do projeto.

DBA, proprietário do aplicativo

Reúna métricas. Reúna métricas para avaliar 
o tempo de migração, a 
porcentagem da economia 
manual versus a economia de 
custos com ferramentas e assim 
por diante.

DBA, proprietário do aplicativo

Feche o projeto. Feche o projeto de migração 
e forneça feedback às partes 
interessadas.

DBA, proprietário do aplicativo
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Recursos relacionados
Referências

• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Usando um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS Database Migration Service
• Manual de migração do Oracle Database 11g/12c para Amazon Aurora com compatibilidade com 

PostgreSQL (9.6.x) 
• Manual de migração do Oracle Database 19c para o Amazon Aurora com compatibilidade com 

PostgreSQL (12.4)
• Migrar um banco de dados do Amazon RDS for Oracle para Amazon Aurora PostgreSQL
• Serviço de migração de dados da AWS
• Schema Conversion Tool da AWS 
• Migre do Oracle para o Amazon Aurora
• Preços do Amazon RDS

Tutoriais e vídeos

• Passo a passo sobre migração de banco de dados
• Introdução ao AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon RDS
• Serviço de migração de dados da AWS (vídeo)
• Migrando um banco de dados Oracle para o PostgreSQL (vídeo)

Informações adicionais
.

Migrar dados de um banco de dados Oracle on-
premises para o Aurora PostgreSQL
Criado por Michelle Deng (AWS) e Shunan Xiang (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Destino:  Compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; AWS DMS; AWS SCT

Resumo
Esse padrão fornece orientação para a migração de dados de um banco de dados Oracle local para a 
edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL. Ele visa uma estratégia de migração de dados 
on-line com uma quantidade mínima de tempo de inatividade para bancos de dados Oracle de vários 
terabytes que contêm tabelas grandes com altas atividades de linguagem de manipulação de dados 
(DML). Um banco de dados stand-by do Oracle Active Data Guard é usado como fonte para descarregar 
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a migração de dados do banco de dados primário. A replicação do banco de dados primário Oracle para o 
modo de espera pode ser suspensa durante o carregamento total para evitar erros do ORA-01555. 

As colunas da tabela em chaves primárias (PKs) ou chaves estrangeiras (FKs), com o tipo de dados 
NUMBER, são comumente usadas para armazenar números inteiros no Oracle. Recomendamos que 
você os converta em INT ou BIGINT no PostgreSQL para obter um melhor desempenho. Você pode 
usar a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) para alterar o mapeamento padrão do dados para as 
colunas PK e FK. (Para obter mais informações, consulte a postagem no blog da AWS Converter o tipo de 
dados NUMBER do Oracle para o PostgreSQL.) A migração de dados nesse padrão usa o AWS Database 
Migration Service (AWS DMS) para captura de dados de carga completa e alteração (CDC).

Você também pode usar esse padrão para migrar um banco de dados Oracle local para o Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ou um banco de dados Oracle hospedado 
no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para o Amazon RDS for PostgreSQL ou compatível com 
Aurora PostgreSQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem Oracle em um data center local com o Active Data Guard em espera 

configurado 
• Configurado AWS Direct Connect o datacenter on-premises e a nuvem AWS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS DMS

Limitações

• Os clusters de banco de dados Amazon Aurora podem ser criados com até 128 TiB de armazenamento. 
As instâncias de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL podem ser criadas com até 64 
TiB de armazenamento. Para obter as informações de armazenamento mais recentes, consulte
Armazenamento e confiabilidade do Amazon Aurora e armazenamento de instâncias de banco de dados 
Amazon RDS na documentação da AWS.

Versões do produto

• O AWS DMS oferece suporte a todas as edições do banco de dados Oracle para versões 10.2 e versões 
posteriores (versões 10.x) (Somente versões 10.x), 11g e até 12.2, 18c e 19c. Para obter a lista mais 
recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS 
DMS na documentação da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Bancos de dados Oracle locais com o Oracle Active Data Guard em espera configurado

Pilha de tecnologias de destino

• Compatível com Aurora PostgreSQL 

Arquitetura de migração de dados
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Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Service (AWS DMS) oferece suporte a vários bancos de 

dados de origem e destino. Consulte Uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
na documentação do AWS DMS para obter uma lista das versões e edições suportadas do banco de 
dados de origem e destino da Oracle. Se o banco de dados de origem não for compatível com o AWS 
DMS, você deverá selecionar outro método para migrar os dados na Fase 6 (na seção Epics). Nota 
importante:  Como essa é uma migração heterogênea, primeiro você deve verificar se o banco de dados 
oferece suporte a um aplicativo comercial off-the-shelf (COTS). Se o aplicativo for COTS, consulte o 
fornecedor para confirmar se há suporte para Aurora PostgreSQL antes de continuar. Para obter mais 
informações, consulte Expecting Migrações detalhadas do AWS DMS na documentação da AWS.

• AWS SCT — A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) facilita migrações heterogêneas de bancos 
de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte 
do código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino. O código 
personalizado que a ferramenta converte inclui visualizações, procedimentos armazenados e funções. 
Qualquer código que a ferramenta não possa converter automaticamente está claramente marcado para 
que você mesmo possa convertê-lo. 

Epopeias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar as versões de banco de 
dados de origem e de destino.

  DBA

Instale o AWS SCT e os drivers.   DBA

Adicione e valide os usuários 
pré-requisitos do AWS SCT e 
o banco de dados de fontes de 
subsídios.

  DBA

Crie um projeto AWS SCT para 
a carga de trabalho e conecte-se 
ao banco de dados de origem.

  DBA

Gere um relatório de avaliação e 
avalie a viabilidade.

  DBA, proprietário do aplicativo

Preparar o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um banco de dados de 
destino compatível com o Aurora 
PostgreSQL.

  DBA

Extraia usuários, funções e lista 
de concessões do banco de 
dados de origem.

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mapeie os usuários existentes do 
banco de dados para os novos 
usuários do banco de dados.

  Expeced App

Criar usuários no banco de 
dados de destino.

  DBA

Aplique as funções da etapa 
anterior ao banco de dados de 
destino compatível com o Aurora 
PostgreSQL.

  DBA

Analise as opções de banco de 
dados, parâmetros, arquivos de 
rede e links de banco de dados 
do banco de dados de origem 
e avalie sua aplicabilidade ao 
banco de dados de destino.

  DBA, proprietário do aplicativo

Aplique quaisquer configurações 
relevantes ao banco de dados de 
destino.

  DBA

Prepare-se para conversão de código de objeto de banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a conectividade AWS 
SCT com o banco de dados de 
destino.

  DBA

Converta o esquema no AWS 
SCT e salve o código convertido 
como um arquivo .sql.

  DBA, proprietário do aplicativo

Converta manualmente qualquer 
objeto de banco de dados 
que não tenha sido convertido 
automaticamente.

  DBA, proprietário do aplicativo

Otimize a conversão do código 
do banco de dados.

  DBA, proprietário do aplicativo

Separe o arquivo .sql em vários 
arquivos .sql com base no tipo de 
objeto.

  DBA, proprietário do aplicativo

Valide os scripts SQL no banco 
de dados de destino.

  DBA, proprietário do aplicativo
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Preparar para a migração de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS.

  DBA

Crie os endpoints de origem e de 
destino.

Se o tipo de dados dos PKs e 
FKs for convertido de NUMBER 
no Oracle para BIGINT no 
PostgreSQL, considere 
especificar o atributo de 
conexãonumberDataTypeScale=-2
ao criar o endpoint de origem.

DBA

Migrar dados — carga total

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o esquema e as tabelas no 
banco de dados de destino.

  DBA

Crie tarefas de carga completa 
do AWS DMS agrupando tabelas 
ou dividindo uma tabela grande 
com base no tamanho da tabela.

  DBA

Interrompa os aplicativos nos 
bancos de dados Oracle de 
origem por um curto período.

  Expeced App

Verifique se o banco de dados 
stand-by Oracle está síncrono 
com o banco de dados primário e 
interrompa a replicação do banco 
de dados primário para o banco 
de dados stand-by.

  DBA, proprietário do aplicativo

Inicie aplicativos no banco de 
dados Oracle de origem.

  Expeced App

Inicie as tarefas de carga 
completa do AWS DMS em 
parallel, do banco de dados em 
espera da Oracle ao banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL.

  DBA

Crie PKs e índices secundários 
após a conclusão do 
carregamento completo.

  DBA

Valide os dados.   DBA
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Migrar dados — CDC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tarefas de replicação 
contínua do AWS DMS 
especificando um horário de 
início do CDC personalizado 
ou um número de alteração do 
sistema (SCN) quando o Oracle 
standby foi sincronizado com 
o banco de dados principal e 
antes que os aplicativos fossem 
reiniciados na tarefa anterior.

  DBA

Inicie as tarefas do AWS 
DMS em parallel para replicar 
as mudanças contínuas do 
banco de dados em espera 
da Oracle para o banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL.

  DBA

Restabeleça a replicação do 
banco de dados primário Oracle 
para o banco de dados stand-by.

  DBA

Monitore os registros e 
interrompa os aplicativos no 
banco de dados Oracle quando 
o banco de dados de destino 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL estiver quase 
sincronizado com o banco de 
dados Oracle de origem.

  DBA, proprietário do aplicativo

Interrompa as tarefas do AWS 
DMS quando o destino estiver 
totalmente sincronizado com 
o banco de dados Oracle de 
origem.

  DBA

Crie FKs e valide os dados no 
banco de dados de destino.

  DBA

Crie funções, visualizações, 
acionadores, sequências e 
outros tipos de objetos no banco 
de dados de destino.

  DBA

Aplique concessões de funções 
no banco de dados de destino.

  DBA
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Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o AWS SCT para analisar 
e converter as instruções SQL 
dentro do código do aplicativo.

  Expeced App

Crie novos servidores de 
aplicativos na AWS.

  Expeced App

Migre o código do aplicativo para 
os novos servidores.

  Expeced App

Configure o servidor de 
aplicativos para o banco de 
dados e os drivers de destino.

  Expeced App

Corrija qualquer código 
específico do mecanismo de 
banco de dados de origem no 
aplicativo.

  Expeced App

Otimize o código do aplicativo 
para o banco de dados de 
destino.

  Expeced App

Recortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Aponte o novo servidor de 
aplicativos para o banco de 
dados de destino.

  DBA, proprietário do aplicativo

Execute verificações de 
sanidade.

  DBA, proprietário do aplicativo

Acesse ao vivo.   DBA, proprietário do aplicativo

Encerrando o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA, administrador de sistemas

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA, proprietário do aplicativo

Reúna métricas de tempo de 
migração, porcentagem de uso 
manual versus ferramentas, 
economia de custos e dados 
similares.

  DBA, proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA, proprietário do aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Compatível com Oracle Database com Aurora PostgreSQL: Manual de migração 
• Migração de um Amazon RDS for Oracle Database o Amazon Aurora MySQL
• Site do AWS DMS
• Documentação do AWS DMS
• Site do AWS SCT
• Documentação do AWS SCT
• Migre do Oracle para o Amazon Aurora

Tutoriais

• Primeiros passos com o AWS DMS 
• Conceitos básicos do Amazon RDS
• Passo a passo do AWS Database Migration Service

Migre do SAP ASE para o Amazon RDS for SQL 
Server usando o AWS DMS

Criado por Amit Kumar (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: SAP ASE Alvo: Amazon RDS for SQL 
Server

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: SAP Tecnologias: migração; bancos 
de dados; modernização

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
AWS DMS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um banco de dados incompatível com o SAP Adaptive Server 
Enterprise (ASE) para uma instância de banco de dados Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) executando o Microsoft SQL Server. O banco de dados de origem pode estar localizado em um data 
center local ou em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O padrão usa o AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) para migrar dados e (opcionalmente) ferramentas de engenharia 
de software assistida por computador (CASE) para converter o esquema do banco de dados auxiliado por 
computador para converter o esquema do banco de dados.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados SAP ASE em um data center local ou em uma instância do EC2
• Um banco de dados de destino do Amazon RDS for SQL Server que está ativo e funcionando

Limitações

• Limite de tamanho do banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Somente SAP ASE versão 15.7 ou 16.x. Para obter as informações mais recentes, consulteUso de um 
banco de dados SAP como origem para o AWS DMS.

• Para bancos de dados de destino do Amazon RDS, o AWS DMS oferece suporte às versões do 
Microsoft SQL Server no Amazon RDS para as edições Enterprise, Standard, Web e Express. Para 
obter as informações mais recentes sobre as versões suportadas, consulte a documentação do AWS 
DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para obter o suporte mais 
abrangente de versões e recursos.   

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados SAP ASE que está no local ou em uma instância do Amazon EC2

Pilha de tecnologia alvo

• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL Server

Arquitetura de origem e destino

De um banco de dados SAP ASE no Amazon EC2 a uma instância de banco de dados do Amazon RDS 
for SQL Server:

De um banco de dados SAP ASE local a uma instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL 
Server:

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) é um serviço web que você pode usar para migrar 

dados do seu banco de dados local, em uma instância de banco de dados Amazon RDS ou em um 
banco de dados em uma instância do EC2, para um banco de dados em um serviço da AWS, como 
Amazon RDS for SQL Server ou uma instância EC2. Você também pode migrar um banco de dados 
de um serviço da AWS para um banco de dados local. Você pode migrar dados entre mecanismos de 
banco de dados heterogêneos ou homogêneos.

• Para conversões de esquema, opcionalmente, você pode usar o erwin Data Modeler ou o SAP 
PowerDesigner.
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Epopéias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

  DBA

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  DBA, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  DBA, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança do acesso à rede 
para os bancos de dados 
incompatível com os bancos 
de dados incompatível com os 
bancos

  DBA, SysAdmin

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Criar grupos de segurança e 
listas de controle de acesso à 
rede (ACLs).

  SysAdmin

Configure e inicie uma instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS.

  SysAdmin

Migrar dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre o esquema do banco de 
dados manualmente ou use 
uma ferramenta CASE, como o 
erwin Data Modeler ou o SAP 
PowerDesigner.

  DBA
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Migrar dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados usando o AWS 
DMS.

  DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Corte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas como tempo 
de migração, porcentagem 
de tarefas manuais versus 
automatizadas e economia de 
custos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Site do AWS DMS
• Preços do Amazon RDS
• Usando um banco de dados SAP ASE como fonte para o AWS DMS
• Limitações do RDS Custom for SQL Server

Tutoriais e vídeos
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• Primeiros passos com o AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon RDS
• AWS DMS (vídeo) 
• Amazon RDS (vídeo) 

Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-
premises para o Amazon Redshift utilizando o AWS 
DMS

Criado por Marcelo Fernandes (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Microsoft SQL Server Alvo: Amazon Redshift

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o 
Amazon Redshift utilizando o AWS Data Migrar Service (AWS DMS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Microsoft SQL Server de origem em um datacenter on-on-premises
• Pré-requisitos preenchidos para usar um banco de dados Amazon Redshift como destino para o AWS 

DMS, conforme discutido na documentação do AWS DMS

Versões do produto

• SQL Server 2005-2019, edições Enterprise, Standard, Workgroup, Developer e Web. Para obter a lista 
mais recente de versões suportadas, consulte Usando um banco de dados Microsoft SQL Server como 
fonte para o AWS DMS na documentação da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises 

Pilha de tecnologia alvo
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• Amazon Redshift

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• O AWS DMS é um serviço de migração de dados que oferece suporte a vários tipos de bancos de dados 

de origem e destino. Para obter informações sobre as versões e edições do banco de dados Microsoft 
SQL Server que são suportadas para uso com o AWS DMS, consulte Usando um banco de dados do 
Microsoft SQL Server como fonte para o AWS DMS na documentação do AWS DMS. Se o AWS DMS 
não oferecer suporte ao seu banco de dados de origem, você deverá selecionar um método alternativo 
para migração de dados.

Epopéias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a versão e o mecanismo 
do banco de dados de origem e 
de destino.

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  DBA, administrador de sistemas

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

Para obter mais informações, 
consulte Trabalhar com uma 
instância de banco de dados em 

Administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
uma VPC na documentação da 
AWS.

Crie grupos de segurança.   Administrador de sistemas

Configure e inicie um cluster do 
Amazon Redshift.

Para obter mais informações, 
consulte Criar um cluster do 
Amazon Redshift de amostra
na documentação do Amazon 
Redshift.

DBA, administrador de sistemas

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados do banco de 
dados Microsoft SQL Server 
usando o AWS DMS.

  DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Encerre

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Encerre o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários.   DBA, administrador de sistemas

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Reúna métricas como tempo 
de migração, porcentagem 
de tarefas manuais versus 
automatizadas e economia de 
custos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas
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usando agentes de extração de dados

Recursos relacionados
Referências

• Documentação do AWS DMS
• Documentação do Amazon Redshift
• Preços do Amazon Redshift

Tutoriais e vídeos

• Primeiros passos com o AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon Redshift
• Usando um banco de dados Amazon Redshift como alvo do AWS Database Migration Service
• AWS DMS (vídeo) 

Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-
premises para o Amazon Redshift utilizando agentes 
de extração de dados do AWS
Criado por Neha Thakur (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Microsoft SQL Server Alvo: Amazon Redshift

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift; AWS SCT

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar um banco de dados de origem local do Microsoft SQL Server 
para um banco de dados de destino do Amazon Redshift usando agentes de extração de dados da AWS 
Schema Conversion Tool (AWS SCT). Um agente é um programa externo integrado ao AWS SCT, mas 
realiza a transformação de dados em outros lugares e interage com outros serviços da AWS em seu nome. 
   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um banco de dados de origem do Microsoft SQL Server usado para a carga de trabalho do data 
warehouse em um data center local

• Uma conta ativa da AWS

Versões do produto

• Versão do Microsoft SQL Server ou posterior. Para obter a lista mais recente das versões suportadas, 
consulte Documentação do AWS SCT do. 
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Arquitetura
fonte de pilha de tecnologia

• Um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises

pilha de tecnologia Target

• Amazon Redshift

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) lida com migrações heterogêneas de banco de dados 

convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do código 
personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino. Quando os bancos de 
dados de origem e de destino são muito diferentes, você pode usar um agente do AWS SCT para 
realizar uma transformação adicional de dados. Para obter mais informações, consulte Migração de 
dados de um data warehouse local para o Amazon Redshift na documentação da AWS.

Práticas recomendadas
• Melhores práticas para o AWS SCT
• Melhores práticas do Amazon Redshift

Epopéias
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide versões e mecanismos do 
banco de dados de origem e de 
destino das versões do banco de 
dados de origem

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  DBA, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  DBA, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado (capacidade, recursos 
de armazenamento, recursos de 
rede).

  DBA, SysAdmin

Identificar os requisitos de 
segurança do acesso à rede para 

  DBA, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os bancos de dados de origem e 
de destino dos bancos de dados 
do

Escolha uma estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança.   SysAdmin

Configure e inicie o cluster do 
Amazon Redshift.

  SysAdmin

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados usando os 
agentes de extração de dados do 
AWS SCT.

  DBA

Migre aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos escolhida.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Vá para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude os clientes de aplicativos 
para a nova infraestrutura.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas como tempo 
de migração, porcentagem 
de tarefas manuais versus 
automatizadas e economia de 
custos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Guia do usuário do AWS SCT
• Usando agentes de extração de dados
• Preços do Amazon Redshift

Tutoriais e vídeos

• Primeiros passos do AWS Schema Conversion Tool
• Conceitos básicos do Amazon Redshift

Migre um banco de dados Teradata para o Amazon 
Redshift usando agentes de extração de dados do 
AWS SCT

Criado por Sergey Dmitriev (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon Redshift

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Resumo
Esse padrão mostra as etapas de migração de um banco de dados Teradata, usado como um data 
warehouse em um data center local, para um banco de dados Amazon Redshift. O padrão usa agentes 
de extração de dados do AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Um agente é um programa externo 
integrado ao AWS SCT, mas realiza a transformação de dados em outro lugar e interage com outros 
serviços da AWS em seu nome.   
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do Teradata em um datacenter no local

Versões do produto

• Teradata versão 13 e posteriores. Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte
documentação do AWS SCT.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Teradata no local

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Redshift cluster (Cluster do Amazon Redshift)

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• AWS SCT — O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) lida com migrações heterogêneas de bancos 

de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino. Quando os bancos 
de dados de origem e de destino são muito diferentes um do outro, você pode usar um agente do 
AWS SCT para realizar uma transformação adicional de dados. Para obter mais informações, consulte
Migrando dados de um data warehouse local para o Amazon Redshift na documentação da AWS. 

Épicos
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar as versões e mecanismos 
do banco de dados de origem e 
de destino.

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o tipo de instância 
adequado (capacidade, recursos 
de armazenamento, recursos de 
rede).

  banco de dados, SysAdmin

Identificar os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Escolha uma estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança.   SysAdmin

Conparar e iniciar o cluster do 
Amazon Redshift.

  SysAdmin

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados usando agentes de 
extração de dados do AWS SCT.

Para obter informações 
detalhadas sobre o uso dos 
agentes de extração de dados do 
AWS SCT, consulte os links na 
seção Referências e Ajuda.

DBA

Migre aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos escolhida.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Vá para o banco de dados Amazon Redshift de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre tempo 
de migração, porcentagem de 
tarefas manuais versus tarefas 
de ferramentas, economia de 
custos etc.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

   

Recursos relacionados
Referências

• Guia do usuário do AWS SCT
• Usando agentes de extração de dados
• Preços do Amazon Redshift
• Converta o recurso Teradata RESET WHEN em Amazon Redshift SQL (AWS Prescriptive Guidance)
• Converta o recurso temporal Teradata NORMALIZE em Amazon Redshift SQL (AWS Prescriptive 

Guidance)

Tutoriais

• Começar a usar a Schema Conversion Tool da AWS
• Conceitos básicos do Amazon Redshift

Migre um banco de dados Vertica local para o Amazon 
Redshift usando agentes de extração de dados do 
AWS SCT

Criado por Sergey Dmitriev (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon Redshift

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift
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Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um banco de dados Vertica local para um cluster do Amazon 
Redshift usando agentes de extração de dados do AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Um agente 
é um programa externo integrado ao AWS SCT, mas realiza a transformação de dados em outro lugar e 
interage com outros serviços da AWS em seu nome.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem da Vertica usado para a carga de trabalho do data warehouse em um 

data center local 
• Um cluster de destino do Amazon Redshift

Versões do produto

• Vertica versão 7.2.2 e posterior. Para obter a lista mais recente de versões suportadas, consulte
documentação do AWS SCT.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Vertica local 

Pilha de tecnologias alvo

• Um cluster do Amazon Redshift

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• AWS SCT - O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) lida com migrações heterogêneas de bancos 

de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino. Quando os bancos 
de dados de origem e de destino são muito diferentes um do outro, você pode usar um agente do 
AWS SCT para realizar uma transformação adicional de dados. Para obter mais informações, consulte
Migrando dados de um data warehouse local para o Amazon Redshift na documentação da AWS.
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Épicos
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar as versões do origem e 
do destino das versões do banco 
de dados.

  DBA

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado (capacidade, recursos 
de armazenamento, recursos de 
rede).

  banco de dados, SysAdmin

Identificar os requisitos de 
segurança do acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Escolha uma estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança.   SysAdmin

Configure e inicie um cluster do 
Amazon Redshift.

  SysAdmin

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados usando os 
agentes de extração de dados do 
AWS SCT.

Para obter informações 
detalhadas sobre o uso dos 
agentes de extração de dados do 
AWS SCT, consulte os links na 
seção Referências e Ajuda.

DBA
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Migre aplicativos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos escolhida.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Vá para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre tempo 
de migração, porcentagem de 
tarefas manuais versus tarefas 
de ferramentas, economia de 
custos etc.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

   

Recursos relacionados
Referências

• Guia do usuário do AWS SCT  
• Usando agentes de extração de dados 
• Preços do Amazon Redshift

Tutoriais e vídeos

• Introdução à ferramenta de conversão de esquemas da AWS 
• Conceitos básicos do Amazon Redshift

Migrar um banco de dados MySQL no local para o 
Aurora MySQL
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Migre do MySQL local para o Aurora MySQL

Criado por Mark Szalkiewicz (AWS)

Tipo R: Rearquiteto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon Aurora MySQL

Criado por: AWS Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Código aberto

Resumo
Esse padrão explica como migrar um banco de dados de origem MySQL local para o Amazon Aurora 
MySQL. Ele descreve duas opções de migração: usar o AWS Database Migration Service (AWS DMS) ou 
usar ferramentas nativas do MySQL, como mysqldbcopy e mysqldump.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados MySQL de origem em um datacenter no local

Limitações

• Limite de tamanho de banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Versões do MySQL 5.5, 5.6, 5.7, 8.0. Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte
MySQL no Amazon RDS na documentação da AWS. Se você estiver usando o AWS DMS, consulte 
também Uso de um banco de dados compatível com MySQL como destino para o AWS DMS para 
versões do MySQL suportadas pelo AWS DMS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados MySQL local

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Aurora MySQL 

Arquitetura alvo
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Arquitetura de migração de dados

Usando o AWS DMS:

Usando ferramentas nativas do MySQL:

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Service (AWS DMS) oferece suporte a vários bancos de 

dados de origem e destino. Para obter informações sobre bancos de dados de origem e destino do 
MySQL suportados pelo AWS DMS, consulte Migração de bancos de dados compatíveis com MySQL 
para a AWS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para obter o suporte 
mais abrangente de versões e recursos.

• Ferramentas nativas do MySQL - mysqldbcopy e mysqldump.

Epopeias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a versão e o mecanismo 
do banco de dados de origem e 
de destino.

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  banco de dados, SysAdmin

Identificar os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
bancos de dados de origem e de 
destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  SysAdmin

Crie grupos de segurança.   SysAdmin

Configure e inicie uma instância 
de banco de dados Amazon RDS 
for MySQL.

  SysAdmin

Migrar dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas do 
MySQL ou ferramentas de 
terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

Para obter instruções, consulte a 
documentação das ferramentas 
do MySQL, como mysqldbcopy e 
mysqldump.

DBA

Migrar dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados com o AWS DMS.   DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, porcentagem 
do manual versus ferramenta, 
economia de custos, etc.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

   

Recursos relacionados
Referências

• Migrando seus bancos de dados para o Amazon Aurora 
• Site do AWS DMS
• Documentação do AWS DMS
• Preços do Amazon Aurora
• VPCs da Amazon Virtual Private Cloud e do Amazon RDS
• Documentação do Amazon Aurora

Tutoriais e vídeos

• Primeiros passos com o AWS DMS
• Começando a usar o Amazon Aurora

Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o 
ECPG

Criado por Sai Parthasaradhi (AWS) e Mahesh Balumuri (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Destino:  PostgreSQL
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Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Resumo
A maioria dos aplicativos legados que têm código SQL incorporado usa o pré-compilador Oracle Pro*C 
para acessar o banco de dados. Ao migrar esses bancos de dados Oracle para o Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ou para a edição compatível com o Amazon Aurora 
PostgreSQL, você precisa converter o código do aplicativo em um formato compatível com o pré-
compilador do PostgreSQL, chamado ECPG. Esse padrão descreve como converter o código Oracle 
Pro*C em seu equivalente no PostgreSQL ECPG. 

Para obter mais informações sobre o Pro*C, consulte a documentação da Oracle. Para uma breve 
introdução ao ECPG, consulte a seção Informações adicionais (p. 1488).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora compatível com PostgreSQL
• Um banco de dados Oracle em execução no local

Ferramentas
• Os pacotes do PostgreSQL listados na próxima seção.
• CLI da AWS CLI Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto para interagir 

com os serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando. Com o mínimo de 
configuração, você pode executar comandos CLI da AWS CLI que implementam uma funcionalidade 
equivalente àquela fornecida pelo AWS Management Console (Habilitar CLI), a partir de um prompt de 
comando.

Epopeias
Defina o ambiente de construção no CentOS ou RHEL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale pacotes PostgreSQL. Instale os pacotes PostgreSQL 
necessários usando os seguintes 
comandos.

yum update -y
yum install -y yum-utils
rpm -ivh https://
download.postgresql.org/
pub/repos/yum/reporpms/EL-8-
x86_64/pgdg-redhat-repo-
latest.noarch.rpm
dnf -qy module disable 
 postgresql

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale os arquivos de cabeçalho 
e as bibliotecas.

Instale opostgresql12-devel
pacote, que contém arquivos de 
cabeçalho e bibliotecas, usando 
os seguintes comandos. Instale 
o pacote nos ambientes de 
desenvolvimento e de execução 
para evitar erros no ambiente de 
execução.

dnf -y install postgresql12-
devel
yum install ncompress zip 
 ghostscript jq unzip wget 
 git -y

Somente para o ambiente de 
desenvolvimento, execute 
também os seguintes comandos.

yum install zlib-devel make 
 -y
ln -s /usr/pgsql-12/bin/
ecpg /usr/bin/

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro

Configure a variável de caminho 
do ambiente.

Defina o caminho do ambiente 
para as bibliotecas do cliente 
PostgreSQL.

export PATH=$PATH:/usr/
pgsql-12/bin

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale software adicional 
conforme necessário.

Se necessário, instale o
PGLoader como um substituto 
para o SQL*Loader no Oracle.

wget -O /etc/yum.repos.d/
pgloader-ccl.repo https://
dl.packager.io/srv/opf/
pgloader-ccl/master/
installer/el/7.repo
yum install pgloader-ccl -y
ln -s /opt/pgloader-ccl/bin/
pgloader /usr/bin/

Se você estiver chamando 
qualquer aplicativo Java dos 
módulos Pro*C, instale o Java.

yum install java -y

Instale ant para compilar o 
código Java.

yum install ant -y

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro

Instale a AWS CLI. Instale o AWS CLI Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
partir de seus aplicativos.

cd /tmp/
curl "https://
awscli.amazonaws.com/awscli-
exe-linux-x86_64.zip" -o 
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
./aws/install -i /usr/local/
aws-cli -b /usr/local/bin --
update

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro

Identifique os programas a serem 
convertidos.

Identifique os aplicativos que 
você deseja converter de Pro*C 
para ECPG.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

Converta o código Pro*C em ECPG

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Remova cabeçalhos 
indesejados.

Removainclude  os 
cabeçalhos que não 
são necessários no 
PostgreSQLoci.h, 
comooratypes,sqlda e.

Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize as declarações de 
variáveis.

AdicioneEXEC SQL instruções 
para todas as declarações de 
variáveis usadas como variáveis 
hospedeiras.

Remova asEXEC SQL VAR
declarações, como as seguintes, 
do seu aplicativo.

EXEC SQL VAR query IS 
 STRING(2048);

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

Atualize a funcionalidade 
ROWNUM.

AROWNUM função não está 
disponível no PostgreSQL. 
Substitua issoROW_NUMBER pela 
função de janela nas consultas 
SQL.

Código Pro*C:

SELECT 
 SUBSTR(RTRIM(FILE_NAME,'.txt'),12) 
 INTO :gcpclFileseq   
FROM   (SELECT FILE_NAME  
FROM  DEMO_FILES_TABLE  
WHERE FILE_NAME    LIKE 
 '%POC%'  
ORDER BY FILE_NAME DESC) 
 FL2  
WHERE ROWNUM <=1 ORDER BY 
 ROWNUM;

Código ECPG:

SELECT 
 SUBSTR(RTRIM(FILE_NAME,'.txt'),12) 
 INTO :gcpclFileseq   
FROM   (SELECT FILE_NAME , 
 ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 
 FILE_NAME DESC) AS ROWNUM
FROM  demo_schema.DEMO_FILES_TABLE  
WHERE FILE_NAME    LIKE 
 '%POC%'
ORDER BY FILE_NAME DESC) 
 FL2  
WHERE ROWNUM <=1 ORDER BY 
 ROWNUM; 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize os parâmetros da função 
para usar variáveis de alias.

No PostgreSQL, os parâmetros 
da função não podem ser 
usados como variáveis do 
host. Substitua-os usando uma 
variável de alias.

Código Pro*C:

int processData(int 
 referenceId){ 
  EXEC SQL char 
 col_val[100]; 
  EXEC SQL select 
 column_name INTO :col_val 
 from table_name where 
 col=:referenceId;
}

Código ECPG:

int processData(int 
 referenceIdParam){ 
  EXEC SQL int referenceId = 
 referenceIdParam; 
  EXEC SQL char 
 col_val[100]; 
  EXEC SQL select 
 column_name INTO :col_val 
 from table_name where 
 col=:referenceId;
}

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize os tipos de estrutura. Definastruct tipos 
emEXEC SQL BEGIN eEND
blocos comtypedef se as 
variáveisstruct de tipo 
forem usadas como variáveis 
hospedeiras. Se osstruct
tipos estiverem definidos nos 
arquivos header (.h), inclua os 
arquivos com instruçõesEXEC 
SQL include.

Código Pro*C:

Arquivo de cabeçalho (demo.h)

struct s_partition_ranges
{ 
 char   sc_table_group[31]; 
 char   sc_table_name[31]; 
 char   sc_range_value[10];
};  
struct 
 s_partition_ranges_ind
{ 
  short    ss_table_group; 
  short    ss_table_name; 
  short    ss_range_value;
}; 

Código ECPG:

Arquivo de cabeçalho (demo.h)

EXEC SQL BEGIN DECLARE 
 SECTION;
typedef struct  
{ 
  char   sc_table_group[31]; 
  char   sc_table_name[31]; 
  char   sc_range_value[10];
} s_partition_ranges;  
typedef struct  
{ 
  short    ss_table_group; 
  short    ss_table_name; 
  short    ss_range_value;
} s_partition_ranges_ind;  
EXEC SQL END DECLARE 
 SECTION;

Arquivo Pro*C (demo.pc)

#include "demo.h"
struct s_partition_ranges 
 gc_partition_data[MAX_PART_TABLE] ;

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
struct 
 s_partition_ranges_ind 
 gc_partition_data_ind[MAX_PART_TABLE] ;

Arquivo ECPG (demo.pc)

exec sql include "demo.h"
EXEC SQL BEGIN DECLARE 
 SECTION;
s_partition_ranges 
 gc_partition_data[MAX_PART_TABLE] ;
s_partition_ranges_ind 
 gc_partition_data_ind[MAX_PART_TABLE] ;
EXEC SQL END DECLARE 
 SECTION;

Modifique a lógica para obter a 
partir dos cursores.

Para obter várias linhas de 
cursores usando variáveis de 
matriz, altere o código a ser 
usadoFETCH FORWARD.

Código Pro*C:

EXEC SQL 
 char  aPoeFiles[MAX_FILES]
[FILENAME_LENGTH];
EXEC SQL FETCH 
 filename_cursor 
 into :aPoeFiles;

Código ECPG:

EXEC SQL 
 char  aPoeFiles[MAX_FILES]
[FILENAME_LENGTH];
EXEC SQL int fetchSize = 
 MAX_FILES;
EXEC SQL FETCH 
 FORWARD :fetchSize 
 filename_cursor 
 into :aPoeFiles;

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique chamadas de pacotes 
que não tenham valores de 
retorno.

As funções do pacote Oracle 
que não têm valores de retorno 
devem ser chamadas com uma 
variável indicadora. Se seu 
aplicativo incluir várias funções 
com o mesmo nome ou se as 
funções de tipo desconhecido 
gerarem erros de tempo de 
execução, digite os valores nos 
tipos de dados.

Código Pro*C:

void ProcessData (char 
 *data , int id)
{         
        EXEC SQL EXECUTE 
               BEGIN 
              
     pkg_demo.process_data 
 (:data, :id);                                                           
                           
               END; 
       END-EXEC;
}

Código ECPG:

void ProcessData (char 
 *dataParam, int idParam )
{ 
        EXEC SQL char *data 
 = dataParam; 
        EXEC SQL int id = 
 idParam; 
        EXEC SQL short 
 rowInd; 
        EXEC SQL short 
 rowInd = 0; 
        EXEC SQL SELECT 
 pkg_demo.process_data ( 
                       
 inp_data => :data::text, 
                       
 inp_id => :id 
               ) 
 INTO :rowInd;
}

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

1485



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o ECPG

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reescreva as variáveis 
SQL_CURSOR.

Reescreva aSQL_CURSOR
variável e sua implementação.

Código Pro*C:

/* SQL Cursor */
SQL_CURSOR      demo_cursor;
EXEC SQL 
 ALLOCATE :demo_cursor;
EXEC SQL EXECUTE 
  BEGIN 
      pkg_demo.get_cursor(    
   
        
 demo_cur=>:demo_cursor 
      ); 
  END;
END-EXEC;

Código ECPG:

EXEC SQL DECLARE demo_cursor 
 CURSOR FOR SELECT 
         * from 
    pkg_demo.open_filename_rc( 
            demo_cur=>refcursor 
          ) ;
EXEC SQL char 
 open_filename_rcInd[100];  
# As the below function 
 returns cursor_name as  
# return we need to use 
 char[] type as indicator.  
EXEC SQL SELECT 
 pkg_demo.get_cursor ( 
        demo_cur=>'demo_cursor' 
    ) 
 INTO :open_filename_rcInd;

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Aplique padrões de migração 
comuns.

• Altere as consultas SQL para 
que elas sejam compatíveis 
com o PostgreSQL.

• Mova blocos anônimos, 
quando não houver suporte no 
ECPG, para o banco de dados.

• Remova 
adbms_application_info
lógica, que não é compatível 
com o PostgreSQL.

• MovaEXEC SQL COMMIT as 
instruções após o fechamento 
do cursor. Se você confirmar 
consultas enquanto estiver no 
loop para buscar os registros 
do cursor, o cursor será 
fechado e um erro de cursor 
não existe será exibido.

• Para obter informações sobre 
como lidar com exceções 
em ECPG e códigos de erro, 
consulte Tratamento de 
erros na documentação do 
PostgreSQL.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

Habilitar CORS (Habilitar CORS, 
se necessário.

Para executar o programa ECPG 
no modo de depuração, adicione 
o seguinte comando dentro do 
bloco de funções principal.

ECPGdebug(1, stderr); 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

Compile programas de ECPG

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um arquivo executável para 
ECPG.

Se você tiver um arquivo de 
origem SQL C incorporado 
chamadoprog1.pgc, poderá 
criar um programa executável 
usando a seguinte sequência de 
comandos.

ecpg prog1.pgc
cc -I/usr/local/pgsql/
include -c prog1.c
cc -o prog1 prog1.o -L/usr/
local/pgsql/lib -lecpg

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

Crie um arquivo make para 
compilação.

Crie um arquivo make para 
compilar o programa ECPG, 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo

1487

https://www.postgresql.org/docs/12/ecpg-errors.html
https://www.postgresql.org/docs/12/ecpg-errors.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o ECPG

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
conforme mostrado no arquivo de 
exemplo a seguir.

CFLAGS ::= $(CFLAGS) -I/usr/
pgsql-12/include -g -Wall
LDFLAGS ::= $(LDFLAGS) -
L/usr/pgsql-12/lib -Wl,-
rpath,/usr/pgsql-12/lib
LDLIBS ::= $(LDLIBS) -lecpg
PROGRAMS = test  
.PHONY: all clean
%.c: %.pgc 
      ecpg $<
all: $(PROGRAMS)
clean: 
    rm -f $(PROGRAMS) 
 $(PROGRAMS:%=%.c) 
 $(PROGRAMS:%=%.o)

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o código. Teste o código do aplicativo 
convertido para se certificar 
de que está funcionando 
corretamente.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
engenheiro de testes

Recursos relacionados
• ECPG - SQL incorporado em C (documentação do PostgreSQL)
• Tratamento de erros (documentação do PostgreSQL)
• Por que usar o pré-compilador Oracle Pro*C/C++ (documentação da Oracle)

Informações adicionais
O PostgreSQL tem um pré-compilador SQL incorporado, ECPG, que é equivalente ao pré-compilador 
Oracle Pro*C. O ECPG converte programas C que têm instruções SQL incorporadas em código C padrão, 
substituindo as chamadas SQL por chamadas de função especiais. Os arquivos de saída podem então ser 
processados com qualquer cadeia de ferramentas do compilador C.

Arquivos de entrada e saída

O ECPG converte cada arquivo de entrada especificado na linha de comando no arquivo de saída C 
correspondente. Se um nome de arquivo de entrada não tiver uma extensão de arquivo, presume-se 
que .pgc seja. A extensão do arquivo é substituída por.c para construir o nome do arquivo de saída. No 
entanto, você pode substituir o nome do arquivo de saída padrão usando a-o opção.

Se você usar um traço (-) como nome do arquivo de entrada, o ECPG lê o programa a partir da entrada 
padrão e grava na saída padrão, a menos que você substitua isso usando a-o opção.

Arquivos de cabeçalho
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Quando o compilador PostgreSQL compila os arquivos de código C pré-processados, ele procura os 
arquivos de cabeçalho ECPG noinclude diretório do PostgreSQL. Portanto, talvez seja necessário 
usar a-I opção de apontar o compilador para o diretório correto (por exemplo,-I/usr/local/pgsql/
include).

Bibliotecas

Os programas que usam código C com SQL incorporado precisam ser vinculados àlibecpg biblioteca. 
Por exemplo, você pode usar as opções do vinculador -L/usr/local/pgsql/lib -lecpg.

Os aplicativos ECPG convertidos chamam funções nalibpq biblioteca por meio da biblioteca SQL 
incorporada (ecpglib) e se comunicam com o servidor PostgreSQL usando o protocolo padrão de 
frontend/backend.

Migre colunas geradas virtuais do Oracle para o 
PostgreSQL

Criado por Veeranjaneyulu Grandhi (AWS) e Rajesh Madiwale (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Oracle Database Destino:  Amazon RDS for 
PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; Amazon RDS; AWS DMS

Resumo
Nas versões do PostgreSQL anteriores à versão 12 (PG12), lidar com colunas geradas virtuais durante a 
migração do banco de dados Oracle para o PostgreSQL era difícil por dois motivos: 

• As colunas virtuais não são visíveis durante a migração.
• O PostgreSQL não suportava agenerate expressão antes da versão 12.

Ao usar o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar dados do banco de dados 
Oracle para PostgreSQL versão 11 e anterior, você pode usar funções de gatilho para preencher os 
valores em colunas geradas virtualmente. Esse padrão fornece exemplos do Oracle Database e do 
código PostgreSQL que você pode usar para essa finalidade. Na AWS, você pode usar o Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ou Amazon Aurora Edição compatível com 
PostgreSQL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Base de dados Oracle de origem e de destino PostgreSQL (no Amazon RDS for PostgreSQL ou 

compatível com Aurora PostgreSQL)
• Experiência em codificação PL/pgSQL
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Limitações

• Aplica-se somente às versões do PostgreSQL anteriores à versão 12. 
• Aplica-se ao Oracle Database versão 11g ou posterior.
• As colunas virtuais não são suportadas nas ferramentas de migração de dados.
• Aplica-se somente às colunas definidas na mesma tabela.
• Se uma coluna gerada virtual se referir a uma função determinística definida pelo usuário, ela não 

poderá ser usada como uma coluna de chave de particionamento.
• A saída da expressão deve ser um valor escalar. Ele não pode retornar um tipo de dados fornecido pela 

Oracle, um tipo definido pelo usuário ouLONG RAW.LOB
• Os índices definidos em relação às colunas virtuais são equivalentes aos índices baseados em funções 

no PostgreSQL.
• As estatísticas da tabela devem ser coletadas.

Ferramentas
• O pgAdmin 4 é uma ferramenta de gerenciamento de código aberto para PostgreSQL. Essa ferramenta 

fornece uma interface gráfica que simplifica a criação, a manutenção e o uso de objetos de banco de 
dados.

• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento gratuito e integrado para trabalhar com 
SQL em bancos de dados Oracle em implantações tradicionais e na nuvem. 

Épicos
Crie tabelas de banco de dados de origem e destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tabela de origem do 
Oracle Database.

No Oracle Database, crie uma 
tabela com colunas geradas 
virtualmente usando a instrução 
a seguir.

CREATE TABLE 
 test.generated_column
( CODE NUMBER,
STATUS VARCHAR2(12) DEFAULT 
 'PreOpen',
FLAG CHAR(1) GENERATED 
 ALWAYS AS (CASE 
 UPPER(STATUS) WHEN 'OPEN' 
 THEN 'N' ELSE 'Y' END) 
 VIRTUAL VISIBLE
);

Nessa tabela de origem, os 
dados naSTATUS coluna são 
migrados por meio do AWS 
DMS para o banco de dados 
de destino. AFLAG coluna, no 
entanto, é preenchida usando 
agenerate by funcionalidade, 
portanto, essa coluna não é 

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
visível para o AWS DMS durante 
a migração. Para implementar 
a funcionalidade dogenerated 
by, você deve usar acionadores 
e funções no banco de dados 
de destino para preencher 
os valores naFLAG coluna, 
conforme mostrado no próximo 
épico.

Crie uma tabela PostgreSQL de 
destino na AWS.

Crie uma tabela PostgreSQL 
usando a instrução a seguir.

CREATE TABLE 
 test.generated_column
( 
    code integer not null, 
    status character 
 varying(12) not null , 
    flag character(1)
);

Nessa tabela, astatus coluna 
é uma coluna padrão. Aflag
coluna será uma coluna gerada 
com base nos dados dastatus
coluna.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie uma função de gatilho para lidar com a coluna virtual no PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um gatilho do PostgreSQL. No PostgreSQL, crie um gatilho.

CREATE TRIGGER 
 tgr_gen_column
AFTER INSERT OR 
 UPDATE OF status ON 
 test.generated_column
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION 
 test.tgf_gen_column();

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie uma função de gatilho do 
PostgreSQL.

No PostgreSQL, crie uma função 
para o acionador. Essa função 
preenche uma coluna virtual que 
é inserida ou atualizada pelo 
aplicativo ou pelo AWS DMS e 
valida os dados.

CREATE OR REPLACE FUNCTION 
 test.tgf_gen_column() 
 RETURNS trigger AS 
 $VIRTUAL_COL$
BEGIN

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
IF (NEW.flag IS NOT NULL) 
 THEN
RAISE EXCEPTION 'ERROR: 
 cannot insert into column 
 "flag"' USING DETAIL 
 = 'Column "flag" is a 
 generated column.';
END IF;
END IF;
IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
IF (NEW.flag::VARCHAR != 
 OLD.flag::varchar) THEN
RAISE EXCEPTION 'ERROR: 
 cannot update column 
 "flag"' USING DETAIL 
 = 'Column "flag" is a 
 generated column.';
END IF;
END IF;
IF TG_OP IN 
 ('INSERT','UPDATE') THEN
IF (old.flag is NULL) OR 
 (coalesce(old.status,'') !
= coalesce(new.status,'')) 
 THEN
UPDATE test.generated_column
SET flag = (CASE 
 UPPER(status) WHEN 'OPEN' 
 THEN 'N' ELSE 'Y' END)
WHERE code = new.code;
END IF;
END IF;
RETURN NEW;
END
$VIRTUAL_COL$ LANGUAGE 
 plpgsql;

Teste a migração de dados usando o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância Para criar uma instância de 
replicação, siga as instruções na 
documentação do AWS DMS. 
A instância de replicação deve 
estar na mesma nuvem privada 
virtual (VPC) que os bancos de 
dados de origem e de destino.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Crie endpoints de origem e 
destino.

Para criar os endpoints, siga as
instruções na documentação do 
AWS DMS.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Teste as conexões do endpoint. Você pode testar as conexões 
do endpoint especificando a VPC 
e a instância de replicação e 
escolhendo Executar teste.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e inicie uma tarefa de 
carregamento completo.

Para obter instruções, consulte
Criação de uma tarefa e
configurações de tarefa de carga 
completa na documentação do 
AWS DMS.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Valide os dados da coluna virtual. Compare os dados na coluna 
virtual nos bancos de dados de 
origem e de destino. Você pode 
validar os dados manualmente 
ou escrever um script para essa 
etapa.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Recursos relacionados
• Introdução ao AWS Database Migration Service (documentação do AWS DMS)
• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS (documentação do AWS DMS)
• Usando um banco de dados PostgreSQL como alvo para o AWS DMS (documentação do AWS DMS)
• Colunas geradas no PostgreSQL (documentação do PostgreSQL)
• Funções de gatilho (documentação do PostgreSQL)
• Colunas virtuais no banco de dados Oracle (documentação da Oracle)

Configurar a funcionalidade Oracle UTL_FILE no 
Aurora compatível com PostgreSQL

Criado por Rakesh Raghav (AWS) e anuradha chintha (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Destino:  Aurora PostgreSQL

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; 
infraestrutura; bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon Aurora

Resumo
Como parte de sua jornada de migração da Oracle para a edição compatível com o Amazon Aurora 
PostgreSQL na Amazon Web Services (AWS) Cloud, você pode enfrentar vários desafios. Por exemplo, 
migrar código que depende doUTL_FILE utilitário Oracle é sempre um desafio. No Oracle PL/SQL, 
oUTL_FILE pacote é usado para operações de arquivos, como leitura e gravação, em conjunto com o 
sistema operacional subjacente. OUTL_FILE utilitário funciona tanto para sistemas de servidor quanto de 
máquina cliente. 

O Amazon Aurora PostgreSQL é uma oferta de banco de dados gerenciado. Por causa disso, não 
é possível acessar arquivos no servidor do banco de dados. Esse padrão mostra a integração 
Simple Storage Service (Amazon S3) Aurora PostgreSQL para obter um subconjunto deUTL_FILE
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funcionalidades. Usando essa integração, podemos criar e consumir arquivos sem usar ferramentas ou 
serviços de extração, transformação e carregamento (ETL) de terceiros.

Opcionalmente, você pode configurar o CloudWatch monitoramento da Amazon e as notificações do 
Amazon SNS.

Recomendamos testar minuciosamente essa solução antes de implementá-la em um ambiente de 
produção.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Experiência do AWS Database Migration Service (AWS DMS)
• Experiência em codificação PL/pgSQL
• Um cluster do Amazon Aurora PostgreSQL
• Um bucket do S3

Limitações

Esse padrão não fornece a funcionalidade para atuar como um substituto para oUTL_FILE utilitário 
Oracle. No entanto, as etapas e o código de amostra podem ser aprimorados ainda mais para atingir suas 
metas de modernização do banco de dados.

Versões do produto

• Amazon Aurora PostgreSQL SQL

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon Aurora PostgreSQL SQL
• Amazon CloudWatch
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon S3

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma representação de alto nível da solução.

1. Os arquivos são enviados do aplicativo para o bucket do S3.
2. Aaws_s3 extensão acessa os dados, usando PL/pgSQL, e faz o upload dos dados para o Aurora, 

compatível com PostgreSQL.

Ferramentas
• Amazon Aurora PostgreSQL — O Amazon Aurora PostgreSQL é um mecanismo de banco de dados 

relacional totalmente gerenciado e compatível com PostgreSQL. Ele combina a velocidade e a 
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confiabilidade de bancos de dados comerciais de ponta com a economia de bancos de dados de código 
aberto.

• AWS CLI — A interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta unificada para 
gerenciar os serviços da AWS. Com apenas uma ferramenta para baixar e configurar, você pode 
controlar vários serviços da AWS a partir da linha de comando e automatizá-los por meio de scripts.

• Amazon CloudWatch — A Amazon CloudWatch monitora os recursos e o uso do Amazon S3.
• Amazon S3 — O Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Nesse 

padrão, o Amazon S3 fornece uma camada de armazenamento para receber e armazenar arquivos para 
consumo e transmissão de e para o cluster compatível com o Aurora PostgreSQL.

• aws_s3 — Aaws_s3 extensão integra Amazon S3 e Aurora PostgreSQL compatíveis.
• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que 

coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes. Nesse padrão, o 
Amazon SNS é usado para enviar notificações.

• pgAdmin — pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de código aberto para Postgres. pgAdmin 4 
fornece uma interface gráfica para criar, manter e usar objetos de banco de dados.

Código

Para obter a funcionalidade necessária, o padrão cria várias funções com nomenclatura semelhante 
àUTL_FILE. A seção Informações adicionais contém a base de código para essas funções.

No código,testaurorabucket substitua pelo nome do bucket do S3 de teste. us-east-1Substitua pela 
região da AWS em que está localizado o bucket do S3 de teste.

Epopeias
Integrar o Amazon S3 e o Aurora PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar políticas do IAM Crie políticas do AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
que concedam acesso ao 
bucket do S3 e aos objetos nele 
contidos. Para obter o código, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

Administrador da AWS, DBA

Adicione funções de acesso 
do Amazon S3 ao Aurora 
PostgreSQL.

Crie duas funções do IAM: uma 
função para leitura e uma função 
para acesso de gravação ao 
Amazon S3. Anexe as duas 
funções ao cluster compatível 
com o Aurora PostgreSQL: 

• Uma função para o recurso 
S3Export

• Uma função para o recurso 
S3Import

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Aurora PostgreSQL sobre a

Administrador da AWS, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
importação e a exportação de 
dados para o Amazon S3.

Configurar as extensões no Aurora PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a extensão aws_commons. Aaws_commons extensão é 
uma dependência daaws_s3
extensão.

DBA, Desenvolvedor

Crie a extensão aws_s3. Aaws_s3 extensão interage com 
o Amazon S3.

DBA, Desenvolvedor

Valide a integração compatível com Amazon S3 e Aurora PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Testar a importação de arquivos 
do Amazon S3 para o Aurora 
PostgreSQL

Para testar a importação 
de arquivos para o Aurora 
compatível com PostgreSQL, crie 
um arquivo CSV de amostra e 
faça o upload no bucket do S3. 
Crie uma definição de tabela com 
base no arquivo CSV e carregue 
o arquivo na tabela usando 
aaws_s3.table_import_from_s3
função.

DBA, Desenvolvedor

Testar a exportação de arquivos 
do Aurora PostgreSQL para o 
Amazon S3

Para testar a exportação 
de arquivos do Aurora 
compatível com PostgreSQL, 
crie uma tabela de teste, 
preencha-a com dados e 
exporte os dados usando 
aaws_s3.query_export_to_s3
função.

DBA, Desenvolvedor

Para imitar o utilitário UTL_FILE, crie funções de wrapper

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o esquema utl_file_utility. O esquema mantém as funções 
do wrapper juntas. Para criar o 
esquema, execute o comando a 
seguir.

CREATE SCHEMA 
 utl_file_utility;

DBA, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o tipo file_type. Para criar ofile_type tipo, use 
o código a seguir.

CREATE TYPE 
 utl_file_utility.file_type 
 AS ( 
    p_path character 
 varying(30), 
    p_file_name character 
 varying
);

DBA/Desenvolvedor

Crie a função init. Ainit função inicializa uma 
variável comum, comobucket
orregion. Para obter o código, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

DBA/Desenvolvedor

Crie as funções do wrapper. Crie as funções de 
empacotamentofopenput_line,fclose
e. Para saber o código, consulte 
a seção Informações adicionais.

DBA, Desenvolvedor

Testar as funções do wrapper

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste as funções do wrapper no 
modo de gravação.

Para testar as funções do 
wrapper no modo de gravação, 
use o código fornecido na seção
Informações adicionais.

DBA, Desenvolvedor

Teste as funções do wrapper no 
modo de acréscimo.

Para testar as funções do 
wrapper no modo acréscimo, 
use o código fornecido na seção
Informações adicionais.

DBA, Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Integração do Amazon S3
• Amazon S3
• Aurora
• Amazon CloudWatch
• Amazon SNS

Informações adicionais
Configurar políticas do IAM
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Crie as políticas a seguir.

Nome da política JSON

S3IntRead
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3integrationtest", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
         "arn:aws:s3:::testaurorabucket/*", 
         "arn:aws:s3:::testaurorabucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

S3IntWrite
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3integrationtest", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject",             
     
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [               
  "arn:aws:s3:::testaurorabucket/*",        
         "arn:aws:s3:::testaurorabucket" 
            ] 
        } 
    ]
}

Crie a função init

Para inicializar variáveis comuns, comobucket orregion, crie ainit função usando o código a seguir.

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.init( 
    ) 
    RETURNS void 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
BEGIN 
      perform set_config 
      ( format( '%s.%s','UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) 
      , 'us-east-1'::text 
      , false ); 

      perform set_config 
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      ( format( '%s.%s','UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) 
      , 'testaurorabucket'::text 
      , false );
END;
$BODY$;

Criar as funções do wrapper

Crie as funçõesfopenput_line, efclose wrapper.

abrir

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.fopen( 
    p_file_name character varying, 
    p_path character varying, 
    p_mode character DEFAULT 'W'::bpchar, 
    OUT p_file_type utl_file_utility.file_type) 
    RETURNS utl_file_utility.file_type 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
declare 
    v_sql character varying; 
    v_cnt_stat integer; 
    v_cnt integer; 
    v_tabname character varying; 
    v_filewithpath character varying; 
    v_region character varying; 
    v_bucket character varying;

BEGIN 
    /*initialize common variable */ 
    PERFORM utl_file_utility.init(); 
    v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) ); 
    v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) ); 
     
    /* set tabname*/ 
    v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then 
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end ); 
    v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else 
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ; 
    raise notice 'v_bucket %, v_filewithpath % , v_region %', v_bucket,v_filewithpath, 
 v_region; 
     
    /* APPEND MODE HANDLING; RETURN EXISTING FILE DETAILS IF PRESENT ELSE CREATE AN EMPTY 
 FILE */ 
    IF p_mode = 'A' THEN 
        v_sql := concat_ws('','create temp table if not exists ', v_tabname,' (col1 
 text)'); 
        execute v_sql; 

        begin 
        PERFORM aws_s3.table_import_from_s3  
            ( v_tabname,  
            '',   
            'DELIMITER AS ''#''',  
            aws_commons.create_s3_uri  
            (     v_bucket,  
                v_filewithpath , 
                v_region) 
            ); 
        exception 
            when others then 
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             raise notice 'File load issue ,%',sqlerrm; 
             raise; 
        end; 
        execute concat_ws('','select count(*) from ',v_tabname) into v_cnt; 

        IF v_cnt > 0  
        then 
            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name; 
        else          
            PERFORM aws_s3.query_export_to_s3('select ''''',  
                            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region)   
           
                              ); 

            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name;         
        end if; 
        v_sql := concat_ws('','drop table ', v_tabname);         
        execute v_sql;             
    ELSEIF p_mode = 'W' THEN 
            PERFORM aws_s3.query_export_to_s3('select ''''',  
                            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region)   
           
                              ); 
            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name; 
    END IF;     
     
EXCEPTION 
        when others then 
            p_file_type.p_path := p_path; 
            p_file_type.p_file_name := p_file_name; 
            raise notice 'fopenerror,%',sqlerrm; 
            raise;
END;
$BODY$;

put_line

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.put_line( 
    p_file_name character varying, 
    p_path character varying, 
    p_line text, 
    p_flag character DEFAULT 'W'::bpchar) 
    RETURNS boolean 
    LANGUAGE 'plpgsql' 

    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
/**************************************************************************
* Write line, p_line in windows format to file, p_fp - with carriage return
* added before new line.
**************************************************************************/
declare 
    v_sql varchar; 
    v_ins_sql varchar; 
    v_cnt INTEGER; 
    v_filewithpath character varying; 
    v_tabname  character varying; 
    v_bucket character varying; 
    v_region character varying;     

BEGIN 
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 PERFORM utl_file_utility.init();

/* check if temp table already exist */ 

 v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then 
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end ); 

 v_sql := concat_ws('','select count(1) FROM pg_catalog.pg_class c LEFT JOIN 
 pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace where n.nspname like ''pg_temp_%'''  
                         ,' AND pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid) AND Upper(relname) = 
 Upper( ''' 
                         ,  v_tabname ,''' ) '); 
   
 execute v_sql into v_cnt; 
   
  IF v_cnt = 0 THEN 
         v_sql := concat_ws('','create temp table ',v_tabname,' (col text)'); 
        execute v_sql; 
        /* CHECK IF APPEND MODE */ 
        IF upper(p_flag) = 'A' THEN 
            PERFORM utl_file_utility.init();                         
            v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) ); 
            v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 
 's3bucket' ) ); 
             
            /* set tabname*/             
            v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else 
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ;             
             
            begin 
               PERFORM aws_s3.table_import_from_s3  
                     ( v_tabname,  
                          '',   
                       'DELIMITER AS ''#''',  
                        aws_commons.create_s3_uri  
                           ( v_bucket,  
                               v_filewithpath,  
                               v_region    ) 
                    ); 
            exception 
                when others then 
                    raise notice  'Error Message : %',sqlerrm; 
                    raise; 
            end;     
        END IF;     
    END IF; 
    /* INSERT INTO TEMP TABLE */               
    v_ins_sql := concat_ws('','insert into ',v_tabname,' values(''',p_line,''')'); 
    execute v_ins_sql; 
    RETURN TRUE; 
    exception 
            when others then 
                raise notice  'Error Message : %',sqlerrm; 
                raise;
END;
$BODY$;

fechar

CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.fclose( 
    p_file_name character varying, 
    p_path character varying) 
    RETURNS boolean 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
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    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$
DECLARE 
    v_filewithpath character varying; 
    v_bucket character varying; 
    v_region character varying; 
    v_tabname character varying; 
    v_sql character varying;
BEGIN 
      PERFORM utl_file_utility.init(); 
   
    v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) ); 
    v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) ); 

    v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then 
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end ); 
    v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else 
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ; 

    raise notice 'v_bucket %, v_filewithpath % , v_region %', v_bucket,v_filewithpath, 
 v_region ; 
     
    /* exporting to s3 */ 
    perform aws_s3.query_export_to_s3 
        (concat_ws('','select * from ',v_tabname,'  order by ctid asc'),  
            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region) 
        ); 
    v_sql := concat_ws('','drop table ', v_tabname); 
    execute v_sql;     
    RETURN TRUE;
EXCEPTION  
       when others then 
     raise notice 'error fclose %',sqlerrm; 
     RAISE;
END;
$BODY$;

Teste suas funções de configuração e empacotamento

Use os seguintes blocos de código anônimo para testar sua configuração.

Teste o modo de gravação

O código a seguir grava um arquivo chamados3inttest no bucket do S3.

do $$
declare
l_file_name varchar := 's3inttest' ;
l_path varchar := 'integration_test' ;
l_mode char(1) := 'W';
l_fs utl_file_utility.file_type ;
l_status boolean;

begin
select * from
utl_file_utility.fopen( l_file_name, l_path , l_mode ) into l_fs ;
raise notice 'fopen : l_fs : %', l_fs;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket: for test 
 purpose', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from utl_file_utility.fclose( l_file_name , l_path ) into l_status ;
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raise notice 'fclose : l_status %', l_status;

end;
$$

Teste o modo de acréscimo

O código a seguir acrescenta linhas aos3inttest arquivo que foi criado no teste anterior.

do $$
declare
l_file_name varchar := 's3inttest' ;
l_path varchar := 'integration_test' ;
l_mode char(1) := 'A';
l_fs utl_file_utility.file_type ;
l_status boolean;

begin
select * from
utl_file_utility.fopen( l_file_name, l_path , l_mode ) into l_fs ;
raise notice 'fopen : l_fs : %', l_fs;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket: for test 
 purpose : append 1', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket : for test 
 purpose : append 2', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from utl_file_utility.fclose( l_file_name , l_path ) into l_status ;
raise notice 'fclose : l_status %', l_status;

end;
$$

Notificações do Amazon SNS

Opcionalmente, você pode configurar o CloudWatch monitoramento da Amazon e as notificações do 
Amazon SNS no bucket do S3. Para obter mais informações, consulte Monitoramento do Amazon S3 e
Configuração das notificações do Amazon SNS.

Valide objetos de banco de dados após a migração da 
Oracle para o Amazon Aurora PostgreSQL
Criado por Venkatramana Chintha (AWS) e Eduardo Valentim (AWS)

Tipo R: Rearquitetar Fonte: Relational Alvo: Amazon Aurora 
PostgreSQL, Amazon RDS for 
PostgreSQL

Criado por: AWS Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: bancos de dados; 
migração

Carga de trabalho: Oracle Serviços da AWS: Amazon 
Aurora
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Resumo
Esse padrão descreve uma step-by-step abordagem para validar objetos após a migração de um banco de 
dados Oracle para a edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL.

Esse padrão descreve cenários de uso e etapas para validação de objetos de banco de dados; para obter 
informações mais detalhadas, consulte Validação de objetos de banco de dados após a migração usando 
o AWS SCT e o AWS DMS no blog do AWS Database.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um banco de dados Oracle local que foi migrado para um banco de dados compatível com Aurora 

PostgreSQL. 
• Credenciais de login com aDataFullAccess política do AmazonRDS aplicada para o banco de dados 

compatível com o Aurora PostgreSQL. 
• Esse padrão usa o editor de consultas para clusters de banco de dados Aurora Serverless, que está 

disponível no console do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). No entanto, você pode 
usar esse padrão com qualquer outro editor de consulta. 

Limitações

• Os objetos Oracle SYNONYM não estão disponíveis no PostgreSQL, mas podem ser parcialmente 
validados por meio de visualizações ou consultas SET search_path.

• O editor de consultas do Amazon RDS está disponível somente em determinadas regiões da AWS e 
para determinadas versões do MySQL e do PostgreSQL.

Arquitetura

Ferramentas
Ferramentas

• O Amazon Aurora compatível com o PostgreSQL — O Aurora compatível com o PostgreSQL e 
compatível com ACID, que combina a velocidade e a confiabilidade de bancos de dados comerciais de 
ponta com a simplicidade e a economia de bancos de dados de código aberto.

• Amazon Relational Amazon Relational Database Service Relational Database Service Service Service 
Service Service Service Service Relational Database Service Service Service Service Service Service 
Service Service Service Service Relational Database Service Service Service Service Service Service 
Service Service Service Ele fornece capacidade econômica e redimensionável para um banco de dados 
relacional padrão do setor e gerencia tarefas comuns de administração de banco de dados.

• Editor de consultas para Aurora Severless: o editor de consultas ajuda a executar consultas SQL no 
console do Amazon Aurora Severless. Execute qualquer instrução SQL válida no cluster de banco de 
dados do Aurora Serverless, inclusive instruções de manipulação e definição de dados.

Para validar os objetos, use os scripts completos no arquivo “Scripts de validação de objetos” na seção 
“Anexos”. Use a tabela a seguir como referência.
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Objeto Oracle Script a ser usado

Pacotes Consulta 1

Tabelas Consulta 3

Visualizações Consulta

Sequências Consulta

Acionadores  Consulta

Chaves primárias Consulta

Índices Consulta

Restrições de verificação Consulta

Chaves externas Consulta

Objeto PostgreSQL Script a ser usado

Pacotes Consulta 2

Tabelas Consulta

Visualizações Consulta

Sequências Consulta

Acionadores Consulta

Chaves primárias Consulta

Índices Consulta

Restrições de verificação Consulta

Chaves externas Consulta

Epopéias
Validar objetos no banco de dados Oracle de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a consulta de validação 
“packages&rdquor” no banco de 
dados Oracle de origem.

Baixe e abra o arquivo “Scripts 
de validação de objetos” na 
seção “Anexos”. Connect 
ao banco de dados Oracle 
de origem por meio de seu 
programa cliente. Execute o 
script de validação “Query 1” 
a partir do arquivo “Scripts 
de validação de objetos”. 
Importante: insira seu nome 
de usuário Oracle em vez de 
“your_schema” nas consultas. 

Desenvolvedor, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Certifique-se de registrar os 
resultados da consulta.

Execute a consulta de validação 
“tables & rdquor”.

Execute o script “Query 3” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“views & rdquor”.

Execute o script “Query 5” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a validação de 
“sequências e contagem de 
sequências”.

Execute o script “Query 7” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“triggers&rdquor”.

Execute o script “Query 9” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“chaves primárias e rdquor”.

Execute o script “Query 11” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“índices & rdquor”.

Execute o script de validação 
“Query 13” a partir do arquivo 
“Scripts de validação de objetos”. 
Certifique-se de registrar os 
resultados da consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“check constraints&rdquor”.

Execute o script “Query 15” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“chaves estrangeiras”.

Execute o script de validação 
“Query 17” a partir do arquivo 
“Scripts de validação de objetos”. 
Certifique-se de registrar os 
resultados da consulta.

Desenvolvedor, DBA
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Valide objetos no banco de dados de destino compatível com PostgreSQL do Aurora

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao banco de dados de 
destino compatível com o Aurora 
PostgreSQL usando o editor de 
consultas.

Faça login no AWS Management 
Console e abra o console do 
Amazon AWS Management 
Console e abra o console do 
Amazon AWS Management 
Console e abra o console No 
canto superior direito, escolha 
a região da AWS da AWS em 
que o banco de dados do Aurora 
compatível com PostgreSQL. No 
painel de navegação, escolha 
“Databases Bancos de dados” 
e escolha o banco de dados 
do Aurora compatível com 
PostgreSQL. Em “Ações”, 
escolha “Consultar”. Importante: 
Caso ainda não tenha se 
conectado ao banco de dados 
do banco de dados, a página 
“Connect ao banco de dados” é 
aberta. Em seguida, você precisa 
inserir as informações do banco 
de dados, como nome de usuário 
e senha.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“packages&rdquor”.

Execute o script “Query 2” 
a partir do arquivo “Scripts 
de validação de objetos” na 
seção “Anexos”. Certifique-se 
de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“tables & rdquor”.

Retorne ao editor de consultas 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 
execute o script “Query 4” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“views & rdquor”.

Retorne ao editor de consultas 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 
execute o script “Query 6” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a validação de 
“sequências e contagem de 
sequências”.

Retorne ao editor de consultas 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 

Desenvolvedor, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
execute o script “Query 8” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Execute a consulta de validação 
“triggers&rdquor”.

Retorne ao editor de consultas 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 
execute o script “Query 10” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“chaves primárias e rdquor”.

Retorne ao editor de consultas 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 
execute o script “Query 12” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“índices & rdquor”.

Retorne ao editor de consultas 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 
execute o script “Query 14” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“check constraints&rdquor”.

Execute o script “Query 16” a 
partir do arquivo “Scripts de 
validação de objetos”. Certifique-
se de registrar os resultados da 
consulta.

Desenvolvedor, DBA

Execute a consulta de validação 
“chaves estrangeiras”.

Execute o script de validação 
“Query 18” a partir do arquivo 
“Scripts de validação de objetos”. 
Certifique-se de registrar os 
resultados da consulta.

Desenvolvedor, DBA

Compare os registros de validação do banco de dados de origem e de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Compare e valide os dois 
resultados da consulta.

Compare os resultados da 
consulta dos bancos de dados 
compatíveis com Oracle e Aurora 
PostgreSQL para validar todos 
os objetos. Se todos coincidirem, 

Desenvolvedor, DBA
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Rehospedar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
todos os objetos foram validados 
com sucesso.

Recursos relacionados
• Validando objetos de banco de dados após uma migração usando o AWS SCT e o AWS DMS
• Recursos do Amazon Aurora

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Rehospedar
Tópicos

• Automatize as atividades de ingestão de pré-carga de trabalho para o AWS Managed Services no 
Windows (p. 1509)

• Converta arquivos de dados de mainframe com layouts de registro complexos usando o Micro 
Focus (p. 1515)

• Crie um processo de aprovação para solicitações de firewall durante uma migração de rehospedagem 
para a AWS (p. 1526)

• Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma conta de AWS Managed Services (p. 1530)
• Migre cargas de trabalho do SAP para um banco de dados SAP no Amazon EC2 usando o Application 

Migration Service (p. 1535)
• Migre uma carga de trabalho F5 BIG-IP para F5 BIG-IP VE na nuvem da AWS (p. 1540)
• Migrrrrrrará uma aplicação Go Web no local para o AWS Elastic Beanstalk usando o método 

binário (p. 1547)
• Migre um servidor SFTP local para a AWS usando o AWS Transfer for SFTP (p. 1550)
• Migre pequenos conjuntos de dados locais para o Amazon S3 usando o AWS SFTP (p. 1556)
• Migre do Oracle GlassFish para o AWS Elastic Beanstalk (p. 1559)
• Migrar um banco de dados Oracle no local para o Oracle no Amazon EC2 (p. 1563)
• Migrar um banco de dados do Oracle no local para o Amazon EC2 usando o Oracle Data 

Pump (p. 1568)
• Migre um banco de dados SAP ASE local para o Amazon EC2 (p. 1573)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon EC2 (p. 1577)
• Migrar um banco de dados MySQL local para o Amazon EC2 (p. 1581)
• Rehospede cargas de trabalho locais na nuvem da AWS: lista de verificação de migração (p. 1585)
• Use as consultas do BMC Discovery para extrair dados de migração para o planejamento da 

migração (p. 1595)

Automatize as atividades de ingestão de pré-carga de 
trabalho para o AWS Managed Services no Windows
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Automatize as atividades de 

ingestão antes da carga de trabalho

Criado por Jacob Zhang (AWS), Calvin Yeh (AWS) e Dwayne Bordelon (AWS)

Repositório de código

• GitHub

Meio ambiente: Produção Origem:  Servidores Windows

Destino:  AWS Managed 
Services

Tipo R: Rehospedar Tecnologias: Migração

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS Managed 
Services; gerente de sistemas da 
AWS; Amazon S3

Resumo
Na nuvem Amazon Web Services (AWS), o AWS Managed Services (AMS) usa a ingestão de carga 
de trabalho do AMS (WIGS) para mover cargas de trabalho existentes para uma VPC gerenciada pelo 
AMS. Esse padrão descreve uma solução para automatizar atividades comuns de ingestão de pré-carga 
de trabalho, como atualizar .NET e Windows PowerShell e executar a validação de pré-ingestão do 
Windows WIGS mantida pelo AMS. O padrão também fornece uma interface de usuário unificada para os 
resultados da execução. Ele empacota um documento do AWS Systems Manager Command, que executa 
as atividades de pré-ingestão, em um CloudFormation modelo da AWS. O modelo pode ser implantado 
repetidamente sem exigir acesso ao próprio Systems Manager ou entrar em conflito com as automações 
do AMS.

Antecedentes comerciais

As migrações para o AMS exigem o provisionamento de novas instâncias do Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) usando o Amazon Machine Images (AMIs) gerenciadas pelo AMS que incluem 
componentes do AMS. Quaisquer cargas de trabalho ou aplicativos executados em data centers existentes 
devem ser reimplantados em novas instâncias do EC2 iniciadas a partir dessas AMIs do AMS. Para 
evitar a quantidade potencialmente massiva de trabalho manual durante o processo, a equipe do AMS 
criou o fluxo de trabalho de ingestão de carga de trabalho do AMS (WIGS) para integrar suas imagens 
personalizadas ao AMS.

As instâncias do Windows devem atender a alguns pré-requisitos antes que o processo WIGS ocorra. 
Os PowerShell scripts do Windows geralmente são usados para realizar os preparativos necessários 
(preparação do WIGS) e verificar se as instâncias estão prontas para os WIGs (validação de pré-ingestão 
do WIGS). Os processos de preparação e validação exigem que um engenheiro passe de 15 a 30 minutos 
em cada servidor, fazendo login e executando manualmente os scripts um por um.

Motorista de negócios

Tradicionalmente, usando o Systems Manager, você pode automatizar tarefas operacionais, como 
executar PowerShell scripts do Windows. No entanto, devido aos riscos elevados e aos conflitos 
frequentes entre as automações do AMS e as dos usuários, o AMS geralmente não concede aos usuários 
acesso ao Systems Manager.

Para migrações em massa usando o AWS Application Migration Service (AWS MGN), os PowerShell 
scripts do WindowsC:\Program Files (x86)\AWS Replication Agent\post_launch folder
geralmente são executados automaticamente quando uma instância de teste ou substituição é iniciada. 
No entanto, esses scripts, se executados imediatamente durante a inicialização de uma instância, 
frequentemente entram em conflito com as automações do AMS. Como resultado, o lançamento pode 
falhar sem fornecer os resultados de execução necessários para solucionar a falha.

Esse padrão resolve esses problemas e fornece uma solução automatizada funcional.
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Automatize as atividades de 

ingestão antes da carga de trabalho

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS com a integração do AMS concluída.
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na conta da AWS. Se não houver um 

bucket do S3 sobre o qual você tenha controle na conta, use uma solicitação de alteração (RFC) para 
criar um.

• O modelo Prewigs_cfn.json baixado do ams-auto-prewigs-windowsrepositório.
• Um servidor ao qual você aplicar esse padrão deverá atender aos seguintes requisitos:

• Execute o Windows Server
• Seja lançado ou pronto para ser lançado na sub-rede de migração VPC do sandbox.
• Tenha um AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) instalado.
• Tenha um perfil de instância do AWS Identity and Access Management (IAM) no O perfil da instância 

deve ter permissões para baixar arquivos de buckets do S3 na mesma conta da AWS. Um perfil de 
instância que satisfaz o requisito mencionado acima geralmente já está estabelecido durante as 
configurações anteriores de uma migração.

• Seja visível no AWS Systems Manager Fleet Manager.

Limitações

• As atividades pré-perucas variam de acordo com seu ambiente e requisitos comerciais. Talvez 
seja necessário fazer pequenas modificações nesse padrão de acordo com as suas necessidades 
específicas.

Versões do produto

• O padrão é testado com o Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 e 2019. Teoricamente, ele funciona 
com versões posteriores do Windows. Ele não funciona com versões anteriores do Windows.

Arquitetura
O diagrama de arquitetura mostra o seguinte:

1. Uma VPC de sandbox com uma sub-rede de migração contendo servidores que não foram preparados.
2. O bucket do S3 que armazena scripts usados pelo CloudFormation modelo.
3. O CloudFormation modelo implantar o documento do Command do Systems Manager. O processo é 

repetido até que as etapas sejam concluídas.
4. As instâncias são preparadas e os RFCs para WIGS são feitos.
5. Na VPC gerenciada pelo AMS, a sub-rede gerenciada pelo AMS contém os servidores após a ingestão 

da carga de trabalho.

Como funcionam

• Esse padrão é empacotado em um CloudFormation modelo da AWS que permite implantações 
repetíveis de infraestrutura como código (IaC). Você precisa implantar esse modelo apenas uma vez 
para cada conta da AWS que requer essa automação.

• A automação é aplicada a todas as instâncias do EC2 com uma chave de tag AutoPreWIGs na conta da 
AWS em que esse padrão é implantado. Na primeira vez em que uma instância Windows do Amazon 
EC2 com a chave de tag AutoPreWiGs é iniciada, a automação executa as seguintes tarefas.
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Automatize as atividades de 

ingestão antes da carga de trabalho

1. Atualiza o Windows PowerShell para a versão 5.1 e .NET para a versão 4.5.2. A instância pode ser 
reinicializada várias vezes, dependendo das versões existentes do Windows PowerShell e .NET. 
Após cada reinicialização, as atualizações continuam até serem concluídas. Essa etapa usa código 
incorporado no CloudFormation modelo modificado a partir de um  PowerShell script do Windows, 
bem como orientações específicas do Systems Manager sobre reinicializações de servidores.

2. Faz o download do Amazon S3 e executa um PowerShell script do Windows que você personalizou 
para preparar a instância Windows do Amazon EC2 para o WIGS. Para obter mais informações, 
consulte a seção Epics.

3. Instala o PowerShell módulo de validação de pré-ingestão do Windows WIGS da AWS.
4. Executa a validação de pré-ingestão do Windows WIGS e torna os resultados visíveis no Systems 

Manager State Manager.

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 

seus recursos da AWS. Você pode usar um que descreva todos os recursos da AWS que você deseja 
e suas dependências, para que você possa iniciar e configurar esses recursos como uma pilha., Esse 
padrão usa um CloudFormation modelo para automatizar a implantação dos recursos nesse padrão.

• AWS Managed Services — O AWS Managed Services (AMS) é um serviço corporativo que fornece 
gerenciamento contínuo de sua infraestrutura da AWS. As alterações feitas na infraestrutura em um 
ambiente AMS devem ser feitas por meio de uma RFC.

• AWS Systems Manager: o AWS Systems Manager (Conhecido anteriormente como SSM) é um serviço 
da AWS que você pode usar para visualizar e controlar sua infraestrutura na AWS. Usando o console 
do Systems Manager, você pode exibir dados operacionais de vários serviços da AWS e automatizar 
tarefas operacionais nos recursos da AWS. Esse padrão usa o Systems Manager para executar e 
visualizar os resultados das atividades pré-WIGS.

• Amazon S3: O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance líderes do setor. 
Esse padrão usa o Amazon S3 para armazenar o CloudFormation modelo e um PowerShell script do 
Windows que é baixado.

Epopeias
Crie um PowerShell script personalizado do Windows para automatizar tarefas adicionais

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute as alterações 
necessárias nos servidores com 
base nas necessidades dos 
negócios.

Se você precisar que as 
alterações sejam aplicadas 
automaticamente aos seus 
servidores antes da ingestão, 
crie um PowerShell script do 
Windows chamadoingestion-
prep.ps1. 

Importante: O script não 
deve conter instruções para 
reinicializar o servidor e não 
deve exigir privilégios de 
administrador.

PowerShell roteirização

Remova o software que não é 
compatível com o AMS.

O AMS exige que certos 
softwares, como aplicativos 

PowerShell roteirização
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
antivírus e ferramentas VMware, 
sejam removidos antes da 
execução do WIGS. Inclua a 
desinstalação no ingestion-
prep.ps1 script. Para 
obter mais informações 
sobre softwares que não 
são compatíveis, consulte a
documentação da AWS.

Faça o upload do CloudFormation modelo e do PowerShell script opcional do Windows para o 
Amazon S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma pasta no S3. Em um bucket do S3 na mesma 
conta da AWS em que você 
implantar esse padrão, crie uma 
pasta. 

AWS geral

Faça o upload dos scripts. Faça o upload 
doPreWIGs_CFN.jsonCloudFormation 
modelo e doPowerShell 
scriptingestion-prep.ps1
do Windows, que você criou 
no épico anterior, para a pasta 
Amazon S3.

AWS geral

Implante a CloudFormation pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione o tipo de alteração. Navegue até o console do AMS 
para criar uma RFC. Use o tipo 
de alteração Create Stack from 
CloudFormation (CFN) Template.

AMS geral

Defina os parâmetros de 
execução para o caminho até o 
CloudFormation modelo.

Na seção Configuração de 
execução, expanda Configuração 
adicional. Na caixa do endpoint 
doCloudFormation modelo S3, 
cole o URL no CloudFormation 
modelo.

AMS geral

Especifique o caminho da pasta 
Amazon S3.

Em Parâmetros, use
ScriptSourcecomo Nome. Em
Valor, insira o caminho para 
a pasta S3 que contém os 
PowerShell scripts do Windows. 
Certifique-se de usar ohttps://
xxx URL em vez dos3://xxx
URI e inclua-o/ no final.

AMS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a pilha. Para implantar a pilha, escolha
Criar.

AMS geral

Escale o RFC para o AMS Ops. A RFC deve ser implementada 
manualmente pela equipe de 
operações do AMS porque ela 
usa o Systems Manager para 
implantar recursos e exige uma 
análise de segurança. Assim 
que você criar a RFC, ela será 
automaticamente rejeitada 
pelo sistema. Escolha o RFC e 
adicione uma correspondência 
ao RFC informando Por favor, 
execute manualmente. Anote o 
ID do RFC e escale-o com uma 
solicitação de serviço.

AMS geral

Aplique a automação às instâncias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione a tag AutoPre WiGs às 
instâncias.

Anote os IDs de todas as 
instâncias às quais você deseja 
aplicar essa automação e 
aguarde pelo menos 30 minutos 
para que a instância conclua 
as automações implementadas 
pelo AMS. Envie um RFC 
automatizado para adicionar a 
tag com AutoPreWIGs como 
chave e qualquer string, como 1, 
como valor. 

A automação será aplicada 
alguns minutos depois de você 
adicionar a tag.

AMS geral

Verifique os resultados da 
automação.

Abra o console do Systems 
Manager e escolha State 
Manager. Escolha o ID da 
associação com o nome AMS-
Prewig-Prep-and-Validation-
Association. Na guia Histórico 
de execução, você pode ver os 
resultados da automação.

AMS geral

Corrija todos os erros. Se a automação falhar, escolha 
sua ID de execução. Você pode 
ver os resultados da execução 
de cada instância do EC2. Para 
ver os detalhes de cada etapa 
da automação, escolha Saída. 
Se uma etapa específica falhar, 

Engenheiro de migração

1514



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Converta arquivos de dados de mainframe 

com layouts de registro complexos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
use as informações nas seções
Saída e Erro para diagnosticar o 
problema.

Remova a tag AutoPre WiGs. Importante: Depois de corrigir 
os erros, se houver, envie um 
RFC automatizado para remover 
a AutoPretag WiGS. O WIGS 
falhará se você não remover a 
tag.

AMS geral

Ingira as instâncias preparadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie RFCs para WIGS. Agora que as instâncias estão 
prontas para a ingestão da carga 
de trabalho, envie os RFCs para 
o WIGS.

AMS geral

Recursos relacionados
• Ingestão de carga de trabalho do AMS (WIGS)
• Migração de cargas de trabalho: Validação de pré-ingestão do Windows
• Guia de início rápido do AWS Application Migration Service
• Começando a usar a AWS CloudFormation
• Configurar o AWS Systems Manager

Converta arquivos de dados de mainframe com 
layouts de registro complexos usando o Micro Focus

Criado por Peter West

Ambiente: Produção Fonte: Arquivos de dados 
EBCDIC do mainframe

Destino: Arquivos de dados 
ASCII da Micro Focus

Tipo R: Rehospedar Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Tecnologias: migração; 
modernização

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão mostra como converter arquivos de dados de mainframe com dados não textuais e layouts 
de registro complexos da codificação de caracteres EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange 
Code) para a codificação de caracteres ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 
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usando um arquivo de estrutura da Micro Focus. Para concluir a conversão do arquivo, você deve fazer o 
seguinte:

1. Prepare um único arquivo de origem que descreva todos os itens de dados e layouts de registro em seu 
ambiente de mainframe.

2. Crie um arquivo de estrutura que contenha o layout de registro dos dados usando o Micro Focus Data 
File Editor como parte das Ferramentas de Arquivo de Dados ou Ferramentas de Arquivo de Dados 
do Micro Focus Classic. O arquivo de estrutura identifica os dados não textuais para que você possa 
converter corretamente seus arquivos de mainframe de EBCDIC para ASCII.

3. Teste o arquivo de estrutura usando as Ferramentas clássicas de arquivo de dados ou as ferramentas 
de arquivo de dados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Micro Focus Enterprise Developer para Windows, disponível por meio da modernização de mainframe 

da AWS

Versões do produto

• Micro Focus Enterprise Server 7.0 e versões posteriores

Ferramentas
• O Micro Focus Enterprise Developer fornece o ambiente de execução para aplicativos criados com 

qualquer variante de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do Enterprise Developer.
• As ferramentas de arquivo de dados do Micro Focus Classic ajudam você a converter, navegar, editar e 

criar arquivos de dados. As ferramentas clássicas de arquivo de dados incluem o conversor de arquivos
de dados, o editor de layout de registro e o editor de arquivos de dados.

• As ferramentas de arquivo de dados da Micro Focus ajudam você a criar, editar e mover arquivos de 
dados. As ferramentas de arquivo de dados incluem o editor de arquivos de dados, os utilitários de 
conversão de arquivos e o utilitário de linha de comando da estrutura do arquivo de dados.

Epopéias
Prepare o arquivo de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os componentes de 
origem.

Identifique todos os layouts de 
registro possíveis para o arquivo, 
incluindo quaisquer redefinições 
que contenham dados que não 
sejam de texto.

Se você tiver layouts que 
contenham redefinições, você 
deve considerar esses layouts 
em layouts exclusivos que 
descrevam cada possível 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
permutação da estrutura de 
dados. Normalmente, os layouts 
de registro de um arquivo de 
dados podem ser descritos pelos 
seguintes arquétipos:

• Layout de gravação com 
apenas dados de texto

• Layout de gravação com 
dados não textuais

• Layout de registro com dados 
não textuais subordinados a 
uma cláusula REDEFINES

Para obter mais informações 
sobre a criação de layouts 
de registro nivelados para 
arquivos que contêm layouts 
de registro complexos, consulte
Rehospedando aplicativos 
EBCDIC em ambientes ASCII 
para migrações de mainframe.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique as condições do 
layout do registro.

Para arquivos com vários layouts 
de registro ou arquivos que 
contêm layouts complexos com 
uma cláusula REDEFINES, 
identifique os dados e as 
condições em um registro que 
você pode usar para definir qual 
layout usar durante a conversão. 
Recomendamos que você 
discuta essa tarefa com um 
especialista no assunto (SME) 
que entenda os programas que 
processam esses arquivos.

Por exemplo, um arquivo pode 
conter dois tipos de registro que 
contêm dados não textuais. Você 
pode inspecionar o código-fonte 
e possivelmente encontrar um 
código semelhante ao seguinte:

MOVE "M" TO PART-TYPE 
 MOVE "MAIN ASSEMBLY" TO 
 PART-NAME
MOVE "S" TO PART-TYPE 
 MOVE "SUB ASSEMBLY 1" TO 
 PART-NAME

O código ajuda você a identificar 
o seguinte:

• O campo “PART-TYPE” é 
usado para determinar o tipo 
de registro

• O valor “M” é usado para o “M-
PART-RECORD”

• O valor “S” é usado para o “S-
PART-RECORD”

Você pode documentar os 
valores usados por esse campo 
para associar os layouts de 
registro aos registros de dados 
corretos no arquivo.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o arquivo de origem. Se o arquivo for descrito em 
vários arquivos de origem ou 
se o layout do registro contiver 
dados não textuais subordinados 
a uma cláusula REDEFINES, crie 
um novo arquivo de origem que 
contenha os layouts de registro. 
O novo programa não precisa 
descrever o arquivo usando 
instruções SELECT e FD. O 
programa pode simplesmente 
conter as descrições dos 
registros como 10 níveis no 
Working-Storage.

Nota: Você pode criar um arquivo 
de origem para cada arquivo 
de dados ou criar um arquivo 
de origem mestre que descreva 
todos os arquivos de dados.

Desenvolvedor de aplicativos

Compile o arquivo de origem. Compile o arquivo de origem 
para criar o dicionário de dados. 
Recomendamos que você 
compile o arquivo de origem 
usando o conjunto de caracteres 
EBCDIC. Se a diretiva IBMCOMP 
ou as diretivas ODOSLIDE 
estiverem sendo usadas, você 
também deverá usar essas 
diretivas no arquivo de origem.

Nota: O IBMCOMP afeta o 
armazenamento de bytes dos 
campos COMP e o ODOSLIDE 
afeta o preenchimento nas 
estruturas OCCURS VARIING. 
Se essas diretivas forem 
definidas incorretamente, 
a ferramenta de conversão 
não lerá o registro de dados 
corretamente. Isso resulta em 
dados incorretos no arquivo 
convertido.

Desenvolvedor de aplicativos

(Opção A) Crie o arquivo de estrutura usando as ferramentas clássicas de arquivos de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a ferramenta e carregue o 
dicionário.

1. Escolha o ícone do menu 
Iniciar do Windows, pesquise 
e escolha Micro Focus 
Enterprise Developer e 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
escolha Ferramentas clássicas 
de arquivos de dados.

2. Escolha Arquivo e, em 
seguida, escolha Layout de 
registro.

3. Na caixa de diálogo
Selecionar um arquivo para 
construir os layouts, em 
Nome do arquivo, selecione 
o arquivo IDY (.idy) que 
foi criado quando você 
compilou o arquivo de origem 
anteriormente. Em seguida, 
selecione Open (Abrir).

4. Para confirmar que o Classic 
Data File Tools está usando 
EBCDIC, na caixa de diálogo
Ferramentas de arquivo de 
dados, escolha SIM se o 
arquivo IDY estiver definido 
como EBCDIC e o Datatools
estiver definido como ANSI.

Crie o layout de registro padrão. Use o layout de registro padrão 
para todos os registros que não 
correspondem a nenhum layout 
condicional.

1. Na janela Layout, expanda a 
estrutura de dados e localize 
o nível 01 usado para o layout 
padrão.

2. Clique com o botão direito do 
mouse no item 01 e escolha
Novo layout.

3. Na caixa de diálogo Assistente 
para Novo Layout de Registro, 
escolha Layout padrão e, em 
seguida, escolha Avançar.

4. Escolha Finish.

O layout padrão aparece no 
painel Layouts e pode ser 
identificado pelo ícone vermelho 
da pasta.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um layout de registro 
condicional.

Use o layout de registro 
condicional quando houver mais 
de um layout de registro em um 
arquivo.

1. No painel Layouts, expanda a 
estrutura de dados e localize 
o nível 01 usado para o layout 
condicional.

2. Clique com o botão direito do 
mouse no item 01 e escolha
Novo layout.

3. Na caixa de diálogo Assistente 
para Novo Layout de Registro, 
escolha Layout condicional e, 
em seguida, escolha Avançar.

4. Escolha Finish. O layout 
condicional aparece no 
painel Layouts e pode ser 
identificado pelo ícone 
amarelo da pasta.

5. Expanda o layout condicional, 
clique com o botão direito do 
mouse no campo em que você 
deve colocar uma condição e 
escolha Propriedades.

6. Na caixa de diálogo
Propriedades do campo, insira 
a condição. Confirme se o 
conjunto de caracteres está 
definido como EBCDIC e 
escolha OK. Uma marca de 
seleção aparece ao lado do 
campo que tem uma condição 
definida.

7. Repita as etapas 5—6 para 
qualquer outro campo que 
exija condições para esse 
layout.

8. Repita as etapas 1—6 
para qualquer outro layout 
condicional que precise ser 
adicionado.

9. Escolha Arquivo, escolha
Salvar como e salve o arquivo 
de estrutura no disco.

Desenvolvedor de aplicativos
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(Opção B) Crie o arquivo de estrutura usando as ferramentas de arquivo de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a ferramenta e carregue o 
dicionário.

1. Escolha o ícone do menu 
Iniciar do Windows, pesquise 
e escolha Micro Focus 
Enterprise Developer e 
escolha Ferramentas de 
arquivo de dados.

2. Escolha Arquivo, Novo,
Arquivo de Estrutura. 

3. Na caixa de diálogo Abrir, em
Nome do arquivo, selecione 
o arquivo IDY (.idy) que 
foi criado quando você 
compilou o arquivo de origem 
anteriormente. Em seguida, 
selecione Open (Abrir).

4. Para confirmar se as 
Ferramentas de Arquivo 
de Dados estão usando 
EBCDIC, confirme se o menu 
suspenso na seção Arquivo de 
Depuração está definido como
EBCDIC.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie o layout de registro padrão. Use o layout de registro padrão 
para todos os registros que não 
correspondam a nenhum layout 
condicional.

1. Na seção Layouts disponíveis
no painel esquerdo, expanda 
a estrutura de dados e localize 
o nível 01 usado para o layout 
padrão.

2. Clique com o botão direito do 
mouse no item 01 e escolha
Create Default Layout.

O layout padrão aparece no 
painel Layouts e pode ser 
identificado pelo ícone azul “D”.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie um layout de registro 
condicional.

Use o layout de registro 
condicional quando houver mais 
de um layout de registro em um 
arquivo.

1. Na seção Layouts 
selecionados no painel direito, 
expanda a estrutura de dados 
e localize o nível 01 usado 
para o layout condicional.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Clique com o botão direito do 

mouse no item 01 e escolha
Create Conditional Layout. O 
layout condicional aparece no 
painel Layouts no lado direito 
e pode ser identificado pelo 
ícone verde “C”.

3. Expanda o layout condicional, 
clique com o botão direito do 
mouse no campo em que você 
deve colocar uma condição e 
escolha Propriedades.

4. Na caixa de diálogo
Propriedades do campo, 
insira a condição. Confirme 
se o conjunto de caracteres 
está definido como EBCDIC
e escolha OK. Um ícone 
vermelho “IF” aparece ao 
lado do campo que tem uma 
condição definida.

5. Repita as etapas 3—4 para 
qualquer outro campo que 
exija condições para esse 
layout.

6. Repita as etapas 1—4 
para qualquer outro layout 
condicional que precise ser 
adicionado.

7. Escolha Arquivo, escolha
Salvar como e salve o arquivo 
de estrutura no disco.

(Opção A) Teste o arquivo de estrutura usando as ferramentas clássicas de arquivos de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste um arquivo de dados 
EBCDIC.

Confirme se você pode usar 
seu arquivo de estrutura para 
visualizar corretamente um 
arquivo de dados de teste 
EBCDIC.

1. Escolha o ícone do menu 
Iniciar do Windows, localize 
e escolha Micro Focus 
Enterprise Developer e 
escolha Classic Data Tools.

2. Escolha Arquivo e, em 
seguida, escolha Abrir.

3. Na caixa de diálogo Abrir, em
Nome do arquivo, selecione o 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
conjunto de dados EBCDIC e 
escolha Abrir.

4. Escolha Arquivo, Editor de 
arquivos de dados, Carregar 
layouts de registro.

5. Na caixa de diálogo Abrir, em
Nome do arquivo, selecione o 
arquivo de estrutura e escolha
Abrir.

6. Para confirmar se o modo 
de conjunto de caracteres 
está definido como EBCDIC, 
confirme se o menu suspenso 
está definido como EBCDIC. 
Você pode ver os dados 
brutos do registro no painel 
esquerdo e os dados 
formatados no painel direito.

7. Escolha vários registros para 
garantir que todos os formatos 
sejam renderizados com o 
layout correto.

(Opção B) Teste o arquivo de estrutura usando ferramentas de arquivo de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste um arquivo de dados 
EBCDIC.

Confirme se você pode usar 
seu arquivo de estrutura para 
visualizar corretamente um 
arquivo de dados de teste 
EBCDIC.

1. Escolha o ícone do menu 
Iniciar do Windows, localize 
e selecione Micro Focus 
Enterprise Developer e 
escolha Ferramentas de 
arquivo de dados.

2. Escolha Arquivo, Abrir,
Arquivo de dados.

3. Na caixa de diálogo Abrir 
arquivo de dados, na guia
Local, em Nome do arquivo, 
escolha Procurar para 
encontrar a localização do 
arquivo de teste EBCDIC.

4. Em Arquivo de Estrutura 
(opcional), escolha Procurar
para encontrar a localização 
do arquivo de estrutura.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Na seção Detalhes do arquivo, 

insira os detalhes do arquivo e 
confirme se a codificação está 
definida como EBCDIC.

6. Escolha o modo Abrir
Compartilhado ou Abrir
Exclusivo, dependendo de 
seus requisitos.

7. Confirme se o menu suspenso 
na seção Aparência da barra 
de ferramentas está definido 
como EBCDIC. Você verá os 
dados brutos do registro no 
painel esquerdo e os dados 
formatados no painel direito.

8. Escolha vários registros para 
garantir que todos os formatos 
sejam renderizados com o 
layout correto.

Conversão de arquivos de dados de teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a conversão de um arquivo 
EBCDIC.

1. Escolha o ícone do menu 
Iniciar do Windows, localize 
e selecione Micro Focus 
Enterprise Developer e 
escolha Classic Data Tools.

2. Escolha Ferramentas e, em 
seguida, escolha Converter.

3. Na caixa de diálogo
Conversão de arquivo de 
dados, na seção Arquivo 
de entrada, em Nome do
arquivo, escolha Procurar para 
localizar e selecionar o arquivo 
de entrada EBCDIC. Confirme 
se o conjunto de caracteres
está definido como EBCDIC.

4. Na seção Conversão do 
conjunto de caracteres, 
marque as caixas de seleção
Converter conjunto de 
caracteres e os registros 
contêm itens de dados não 
textuais. Escolha Selecionar 
layout para conversão e, em 
seguida, escolha Procurar
para localizar e selecionar o 
arquivo de estrutura.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Na seção Novo arquivo, em

Nome do arquivo, insira o 
caminho e o nome do arquivo 
de saída ASCII que você 
deseja criar. Por padrão, a 
ferramenta de conversão usa 
o mesmo formato do arquivo 
de entrada. Para testar, deixe 
as opções definidas com seus 
valores padrão.

6. Escolha Converter.
7. Siga as etapas na seção

(Opção A) Testar o arquivo 
de estrutura usando as 
Ferramentas Clássicas 
de Arquivo de Dados ou
(Opção B) Teste o arquivo 
de estrutura usando as 
Ferramentas de Arquivo 
de Dados, mas carregue o 
arquivo de saída ASCII em 
vez do arquivo EBCDIC.

8. Carregue os arquivos EBCDIC 
e ASCII no Editor de Arquivos 
de Dados e compare os 
arquivos lado a lado para 
verificar a precisão da 
conversão.

Recursos relacionados
• Micro Focus (documentação da Micro Focus)
• Mainframe e código legado (postagens do blog da AWS)
• AWS Prescriptive Guidance (documentação da AWS)
• Documentação da AWS (documentação da AWS)
• Referência geral da AWS (documentação da AWS)
• Glossário da AWS (documentação da AWS)

Crie um processo de aprovação para solicitações de 
firewall durante uma migração de rehospedagem para 
a AWS

Criado por Srikanth Rangavajhala (AWS)

Tipo R: Rehospedar Meio ambiente: Produção Tecnologias: Migração

Origem:  No local Destino:  AWS AWS
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Resumo
Se você quiser usar o AWS Application Migration Service ou o Cloud Migration Factory na AWS para uma 
migração de rehospedagem para a nuvem Amazon Web Services (AWS), um dos pré-requisitos é manter 
as portas TCP 443 e 1500 abertas. Normalmente, a abertura dessas portas de firewall exige a aprovação 
da sua equipe de segurança da informação (InfoSec).

Esse padrão descreve o processo para obter a aprovação de uma solicitação de firewall de uma InfoSec 
equipe durante uma migração de rehospedagem para a Nuvem AWS. Você pode usar esse processo 
para evitar a rejeição de sua solicitação de firewall pela InfoSec equipe, o que pode se tornar caro e 
demorado. O processo de solicitação de firewall tem duas etapas de revisão e aprovação entre consultores 
de migração da AWS e líderes que trabalham com suas equipes InfoSec e equipes de aplicativos para 
abrir as portas do firewall.

Esse padrão pressupõe que você esteja planejando uma nova migração de hospedagem com consultores 
da AWS ou especialistas em migração de sua organização. Você pode usar esse padrão se sua 
organização não tiver um processo de aprovação de firewall ou um formulário de aprovação geral de 
solicitação de firewall. Para obter mais informações sobre isso, consulte a seção Limitações desse padrão. 
Para obter mais informações sobre os requisitos de rede do Application Migration Service, consulte
Requisitos de rede na documentação do Application Migration Service.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma migração planejada para rehospedar com consultores da AWS ou especialistas em migração de 
sua organização

• As informações de porta e IP necessárias para migrar a pilha
• Diagramas de arquitetura estadual existente e future
• Informações de firewall sobre a infraestrutura local e de destino, portas e fluxo de zone-to-zone tráfego
• Uma lista de verificação de revisão de solicitações de firewall (anexada)
• Um documento de solicitação de firewall, configurado de acordo com os requisitos da sua organização
• Uma lista de contatos para os revisores e aprovadores do firewall, incluindo as seguintes funções:

• Remetente de solicitações de firewall — especialista ou consultor em migração da AWS. O remetente 
da solicitação de firewall também pode ser um especialista em migração da sua organização.

• Revisor de solicitações de firewall — normalmente, esse é o ponto único de contato (SPOC) da AWS.
• Aprovador de solicitações de firewall — Um membro da InfoSec equipe.

Limitações

• Esse padrão descreve um processo genérico de aprovação de solicitação de firewall. Os requisitos 
podem variar para organizações individuais.

• Certifique-se de rastrear as alterações em seu documento de solicitação de firewall.

A tabela a seguir mostra os casos de uso desse padrão.

Sua organização tem um 
processo de aprovação de 
firewall existente?

Sua organização tem um 
formulário de solicitação de 
firewall existente?

Ação sugerida

Sim Sim Colabore com os consultores da 
AWS ou com seus especialistas 
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em migração para implementar o 
processo da sua organização.

Não Sim Use o processo de aprovação 
do firewall desse padrão. Use 
um consultor da AWS ou um 
especialista em migração da 
sua organização para enviar o 
formulário de aprovação geral da 
solicitação de firewall.

Não Não Use o processo de aprovação 
do firewall desse padrão. Use 
um consultor da AWS ou um 
especialista em migração da 
sua organização para enviar o 
formulário de aprovação geral da 
solicitação de firewall.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra as etapas do processo de aprovação da solicitação de firewall.

Ferramentas
Você pode usar ferramentas de scanner, como a Palo Alto Networks, ou SolarWindspara analisar e validar 
firewalls e endereços IP.

Epopeias
Analise a solicitação de firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise as portas e os endereços 
IP.

O remetente da solicitação de 
firewall conclui uma análise 
inicial para entender as portas 
de firewall e os endereços IP 
necessários. Depois que isso 
for concluído, eles solicitam 
que sua InfoSec equipe abra as 
portas necessárias e mapeie os 
endereços IP.

Engenheiro de nuvem da AWS, 
especialista em migração

Validar a solicitação de firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as informações do firewall. O engenheiro de nuvem da AWS 
agenda uma reunião com sua 

Engenheiro de nuvem da AWS, 
especialista em migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
InfoSec equipe. Durante essa 
reunião, o engenheiro examina 
e valida as informações da 
solicitação do firewall.

Normalmente, o remetente da 
solicitação de firewall é a mesma 
pessoa que o solicitante do 
firewall. Essa fase de validação 
pode se tornar iterativa com base 
no feedback dado pelo aprovador 
se alguma coisa for observada 
ou recomendada.

Atualize o documento de 
solicitação do firewall.

Depois que a InfoSec equipe 
compartilha seus comentários, 
o documento de solicitação 
do firewall é editado, salvo e 
recarregado. Este documento é 
atualizado após cada iteração.

Recomendamos que você 
armazene esse documento em 
uma pasta de armazenamento 
com controle de versão. Isso 
significa que todas as alterações 
são rastreadas e aplicadas 
corretamente.

Engenheiro de nuvem da AWS, 
especialista em migração

Envie a solicitação de firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie a solicitação de firewall. Depois que o aprovador da 
solicitação de firewall aprovar a 
solicitação de aprovação geral do 
firewall, o engenheiro de nuvem 
da AWS envia a solicitação de 
firewall. A solicitação especifica 
as portas que devem estar 
abertas e os endereços IP 
necessários para mapear e 
atualizar a conta da AWS.

Você pode fazer sugestões 
ou fornecer feedback após 
o envio da solicitação de 
firewall. Recomendamos 
que você automatize esse 
processo de feedback e envie 
qualquer edição por meio de um 
mecanismo de fluxo de trabalho 
definido. 

Engenheiro de nuvem da AWS, 
especialista em migração
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Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma 
conta de AWS Managed Services

Criado por Anil Kunapareddy (AWS) e Venkatramana Chintha (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: VPC na nuvem da AWS Alvo: VPC gerenciado pelos 
AWS Managed Services

Tipo R: Rehospedar Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; 
operações; segurança, 
identidade, conformidade; nativa 
da nuvem

Serviços da AWS: AWS 
Managed Services

Resumo
Esse padrão explica o step-by-step processo de migração e de de de de de de de de de Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) de de de de de de de de de de de uma conta do Windows (AWS) Managed Services 
(AMS). O AMS pode ajudar você a gerenciar a instância com mais eficiência e segurança. O AMS oferece 
flexibilidade operacional, aprimora a segurança e a conformidade e ajuda você a otimizar a capacidade e 
reduzir custos.

Esse padrão começa com uma instância EC2 do Windows que você migrou para uma sub-rede de teste 
na sua conta AMS. Uma variedade de serviços e ferramentas de migração estão disponíveis para realizar 
essa tarefa, como o AWS Application Migration Service.

Para fazer uma alteração em seu ambiente gerenciado pelo AMS, você cria e envia uma solicitação de 
alteração (RFC) para uma operação ou ação específica. Usando um RFC de ingestão de carga de trabalho 
do AMS (WIGS), você ingere a instância na conta do AMS e cria uma Amazon Machine Image (AMI) 
personalizada. Em seguida, você cria a instância EC2 gerenciada pelo AMS enviando outra RFC para criar 
uma pilha EC2. Para obter mais informações, consulte AMS Workload Ingest na documentação do AMS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS gerenciada pelo AMS
• Uma landing zone existente
• Permissões para fazer alterações na VPC gerenciada pelo AMS
• Uma instância Windows do Amazon EC2 em uma sub-rede de teste em sua conta AMS
• Conclusão dos pré-requisitos gerais para migrar cargas de trabalho usando o AMS WIGS
• Conclusão dos pré-requisitos do Windows para migrar cargas de trabalho usando o AMS WIGS

Limitações
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• Esse padrão é para instâncias do EC2 que operam o Windows Server. Esse padrão não se aplica a 
instâncias que executam outros sistemas operacionais, como Linux.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Instância Windows do Amazon EC2 em uma sub-rede de teste em sua conta AMS

Pilha de tecnologia alvo

Instância Windows do Amazon EC2 gerenciada pelo AWS Managed Services (AMS)

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Nuvem da Amazon Elastic (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na 
Nuvem da Nuvem da AWS. Você pode usar o Amazon EC2 para iniciar quantos servidores virtuais 
forem necessários, e pode escalar ou aumentar sua escala.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS controlando quem está autenticado e quem está autorizado para usá-los.

• O AWS Managed Services (AMS) ajuda você a operar com mais eficiência e segurança, fornecendo 
gerenciamento contínuo de sua infraestrutura da AWS, incluindo monitoramento, gerenciamento de 
incidentes, orientação de segurança, suporte a patches e backup para cargas de trabalho da AWS.

Outros serviços

• PowerShellé um programa de gerenciamento de configuração e automação da Microsoft executado em 
Windows, Linux e macOS.

Epopéias
Definir as configurações na instância

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere as configurações do 
cliente DNS.

1. Na instância EC2 de 
origem, abra o prompt 
de comando como 
administradorgpedit.msc, 
digite e pressione Enter.

2. No Editor de Política de 
Grupo Local, navegue até
Configuração do computador,
Modelos administrativos,
Rede, Cliente DNS.

3. Em Sufixo DNS primário, 
escolha Não configurado.

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. Para Devolução do sufixo 

DNS primário, escolha Não 
configurado. 

Altere as configurações do 
Windows Update.

1. No Editor de Política de 
Grupo Local, navegue até
Configuração do Computador,
Modelos Administrativos,
Componentes do Windows e 
Windows Update.

2. Em Especificar a localização 
do serviço de atualização da 
Microsoft na intranet, escolha
Não configurado.

3. Em Configurar atualizações 
automáticas, escolha Não 
configurado.

4. Para Frequência de detecção 
de atualizações automáticas, 
escolha Não configurado.

5. Feche o Editor de Política de 
Grupo Local.

Engenheiro de migração

Ative o firewall. 1. Na instância EC2 de 
origem, abra o prompt 
de comando como 
administradorservices.msc, 
digite e pressione Enter.

2. Nos Serviços do Windows, 
habilite o Firewall.

3. Feche os serviços do 
Windows.

Engenheiro de migração

Prepare a instância para o AMS WIGS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe e prepare a instância. 1. Usando um bastion Host e 
suas credenciais locais, crie 
uma conexão RDP (Remote 
Desktop Protocol) para a 
instância do EC2 na sub-rede 
de destino.

2. Remova todos os softwares, 
softwares antivírus e soluções 
de backup legados que não 
são necessários no AMS. 

Engenheiro de migração

Repare o arquivo sppnp.dll. 1. Acesse C:\Windows
\System32\sppnp.dll.

2. sppnp.dllRenomear 
para sppnp_old.dll.

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Usando PowerShell as 

credenciais de administrador, 
insira os seguintes comandos:

dism /online /cleanup-
image /restorehealth
sfc /scannnow

4. Reinicie a instância do 
Windows do Windows do EC2.

Execute o script de validação 
pré-WIG.

1. Baixe o arquivo zip de 
validação de pré-ingestão 
do Windows WIGS 
(windows-prewings-
valication.zip) em
Migrando cargas de trabalho: 
validação de pré-ingestão do 
Windows na documentação do 
AMS.

2. Execute o script de validação 
do Windows Pre-WIG e 
verifique os resultados.

3. Se a validação falhar, corrija 
o problema e execute 
novamente o script de 
validação até que a validação 
seja bem-sucedida.

Engenheiro de migração

Crie a AMI à prova de falhas. Depois que a validação pré-WIG 
for aprovada, crie uma AMI de 
pré-ingestão da seguinte forma:

1. Escolha Deployment,
Advanced stack components,
AMI, Create.

2. Durante a criação, adicione 
uma tagKey=Name, 
Value=APPLICATION-
ID_IngestReady.

3. Espere até que a AMI seja 
criada antes de continuar.

Para obter mais informações, 
consulte AMI | Criar na 
documentação do AMS.

Engenheiro de migração

Ingerir e validar a instância

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie a RFC para criar a pilha de 
ingestão da carga de trabalho.

Envie uma solicitação de 
mudança (RFC) para iniciar 

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o AMS WIGS. Para obter 
instruções, consulte Workload 
Ingest Stack: Creating na 
documentação do AMS. Isso 
inicia a ingestão da carga de 
trabalho e instala todo o software 
exigido pelo AMS, incluindo 
ferramentas de backup, software 
de gerenciamento Amazon EC2 
e software antivírus.

Valide a migração bem-sucedida. Depois que a ingestão da 
carga de trabalho for concluída, 
você poderá ver a instância 
gerenciada pelo AMS e a AMI 
ingerida pelo AMS.

1. Faça login na instância 
gerenciada pelo AMS com 
credenciais de domínio.

2. Valide a adesão ao domínio 
da seguinte forma:
a. No Windows Explorer, 

clique com o botão direito 
direito do mouse com o 
botão direito do mouse com 
o botão direito do mouse 
com o

b. Na seção Especificação do 
dispositivo, confirme se o 
domínio aparece no nome 
completo do dispositivo.

3. Valide de destino e de destino 
e de destino.

Engenheiro de migração

Execute a instância na conta AMS de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie o RFC para criar uma pilha 
EC2.

1. Usando a AMI ingerida 
por AMS da instância do 
Windows, prepare uma RFC 
para uma pilha EC2 de acordo 
com as instruções em Criar 
instância de pilha EC2 na 
documentação do AMS. No 
RFC da pilha EC2, forneça 
todos os parâmetros, incluindo 
nome do servidor, tags, VPC 
de destino, sub-rede de 
destino, tipo de instância, 
grupos de segurança de 

Engenheiro de migração

1534

https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-workload-ingest-col.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/appguide/ex-workload-ingest-col.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/ctexguide/ex-ec2-create-col.html
https://docs.aws.amazon.com/managedservices/latest/ctexguide/ex-ec2-create-col.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre cargas de trabalho do SAP 

usando o Application Migration Service

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
destino, AMI de ingestão e 
função.

2. Envie a RFC para a pilha 
do EC2 e aguarde até que 
a instância seja criada com 
êxito.

Recursos relacionados
AWS Prescriptive Guidance

• Automatize as atividades de pré-ingestão da carga de trabalho para os AWS Managed Services no 
Windows

• Crie automaticamente um RFC no AMS usando Python

Documentação do AMS

• Ingestão da carga de trabalho do AMS
• Como a migração muda seu recurso
• Migração de cargas de trabalho: processo padrão

Recursos de marketing

• AWS Managed Services
• Perguntas frequentes sobre AWS Managed Services
• Recursos de AWS Managed Services
• Recursos de AWS Managed Services

Migre cargas de trabalho do SAP para um banco de 
dados SAP no Amazon EC2 usando o Application 
Migration Service

Criado por Pavel Rubin (AWS) e Diego Valverde (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Bancos de Dados no 
local do SAP ASE

Destino:  Bancos de Dados do 
SAP no Amazon EC2

Tipo R: Rehospedar Carga horária: SAP Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: AWS 
Application M
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Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar cargas de trabalho SAP de um banco de dados de origem 
SAP para um banco de dados de destino SAP no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usando 
o AWS Application Migration Service. O Application Migration Service facilita as transferências mantendo 
volumes de replicação que são continuamente sincronizados de suas fontes usando a replicação em nível 
de bloco.

As cargas de trabalho da SAP incluem SAP Customer Relationship Management (CRM), SAP Enterprise 
Resource Planning (ERP) e SAP S/4HANA.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) para Linux ou Windows em um 

data center local

Limitações

• O sistema operacional de destino deve ser suportado pelo Amazon EC2; para obter mais informações, 
consulte Perguntas frequentes sobre o Amazon EC2.

Versões do produto

• SAP ASE versão 15.7 e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados SAP ASE   

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon EC2
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Arquitetura de origem e destino

O diagrama a seguir mostra a migração dos servidores locais por meio do Agente de Replicação para o 
endpoint do Serviço de Migração de Aplicativos. Um endpoint do Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) é usado para acessar os arquivos de instalação e configuração. As sub-redes da área de teste e dos 
recursos migrados contêm instâncias do EC2, com armazenamento de dados em volumes do EBS. A porta 
TCP 443 é usada para conectar a rede da máquina de origem ao Application Migration Service e para 
conectar as sub-redes da área de teste aos endpoints regionais do Application Migration Service, Amazon 
EC2 e Amazon S3. A porta TCP 1500 é usada para replicação de dados entre a rede local e a área de 
teste.
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Ferramentas
• O AWS Application Migration Service ajuda você a rehospedar (lift-and-shift) aplicativos na nuvem da 

AWS sem alterações e com o mínimo de tempo de inatividade.
• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 

com instâncias do Amazon EC2.

Epopeias
Inicializar o serviço de migração de aplicações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicializar o serviço de migração 
de aplicações.

Inicializar o serviço de migração 
de aplicações na região da AWS 
em que você deseja implantar 
o Bancos de Dados do SAP. A 
AWS fornece uma configuração 
automatizada na primeira vez 
que você navega até a página 
do Serviço de Migração de 
Aplicativos em cada região.

AWS

Crie funções de serviço 
manualmente.

(Opcional) Se você quiser usar 
a automação (por exemplo, 
a AWS Control Tower) para 
configurar a conta, você pode 
criar manualmente as seis 
funções do AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
necessárias para instalação, 
replicação e lançamento. Para 
obter instruções, consulte a
documentação da AWS.

AWS

Crie um modelo de configurações 
de replicação.

O modelo de configurações de 
replicação define a sub-rede, o 
tipo de instância, a criptografia 
do Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) e como os 
dados são roteados. Para obter 
informações detalhadas sobre 
as configurações, consulte a
documentação da AWS.

AWS geral

Gere credenciais para instalação do agente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um usuário do IAM. No console do IAM, navegue 
até Usuários, escolha Adicionar 
usuário, atribua um nome ao 
usuário e defina b como Acesso 
programático.

AWS Systems Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

AWSApplicationMigrationAgentPolicy 
Anexar ao usuário do IAM.

AAWSApplicationMigrationAgentPolicy
política gerenciada pela 
AWS contém as permissões 
necessárias para realizar 
a instalação do Application 
Migration Service Agent.

AWS Systems Manager

Salve o ID de AWS de acesso e 
a chave de acesso e a chave de 
acesso e a chave de acesso

O ID da chave de acesso e a 
chave de acesso e a chave de 
acesso e a chave de acesso e a 
chave de acesso e a chave

AWS Systems Manager

Instale o Application Migration Service Agent na máquina de origem SAP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o download do instalador 
do agente na máquina de origem 
do SAP.

Faça o download do instalador 
do agente apropriado para seu 
sistema operacional de origem:
Windows ou Linux.

Proprietário do aplicativo

Instale o AWS Replication Agent. Quando você executa o arquivo 
do instalador do Agente em uma 
máquina de origem, primeiro 
é solicitado que você insira 
sua chave de acesso, chave 
de acesso secreta e a região 
para a qual replicar. Use as 
mesmas credenciais que você 
usou para gerar o usuário do 
IAM e a mesma região que 
você configurou durante a 
inicialização.

Proprietário do aplicativo

Aguarde a replicação inicial dos 
dados.

Depois que o Agente é instalado, 
a máquina de origem aparece 
na guia Máquinas no console 
do Serviço de Migração de 
Aplicativos.

Proprietário do aplicativo

Configurar o modelo de inicialização da máquina de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o modelo Launch para o 
servidor de origem.

Cada servidor de origem usa um 
modelo exclusivo do EC2 Launch 
que informa a configuração do 
servidor EC2 de destino.

AWS geral

Definir a versão do modelo de 
execução padrão.

Depois de fazer as alterações 
necessárias no modelo do 
Launch, especifique usar essa 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
versão atualizada como o modelo 
padrão do Launch. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação da AWS.

Desative o dimensionamento 
correto do tipo de instância.

(Opcional) O dimensionamento 
correto do tipo de instância 
fornece recomendações 
automáticas do tipo de instância 
com base na configuração 
do servidor SAP de origem. 
Recomendamos desativar 
essa configuração para que 
você possa especificar tipos 
de instância personalizados no 
modelo Launch.

AWS geral

Execute um teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie um lançamento de teste. No console do Application 
Migration Service, selecione 
um ou mais servidores e, em 
seguida, selecione Launch test 
instances em Test and Cutover.

AWS geral, engenheiro de 
migração, líder de migração

Aguarde a conclusão do 
processo de conversão e 
lançamento.

Você pode revisar o processo 
de lançamento na guia Histórico
de lançamentos. Depois que a 
máquina for iniciada com êxito 
como uma instância do EC2, a 
guia Alertas será atualizada para
Lançado.

 

Verifique se o teste foi concluído 
com êxito.

Connect à instância iniciada 
por meio do Remote Desktop 
Protocol (RDP) ou SSH (Secure 
Shell) e execute as verificações 
apropriadas do aplicativo. Por 
exemplo, faça login na interface 
do SAP e valide a funcionalidade.

Engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Atualizar o ciclo de vida de 
origem.

Se o teste for bem-sucedido, 
atualize o ciclo de vida da 
máquina de origem para Marcar 
como “Pronto para substituição”
na guia Teste e transferência.

Engenheiro de migração, líder de 
migração
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Agende e realize uma transição para a meta do Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Agende uma janela de transição.   Líder de transição, líder de 
migração, proprietário do 
aplicativo

Inicie um lançamento alternativo. Selecione um ou mais 
servidores. Na guia Teste e 
substituição, selecione Iniciar 
instâncias de substituição em 
Testar e transição no console do 
Application Migration Service.

Engenheiro de migração

Aguarde a conclusão dos 
processos de conversão e 
lançamento.

Você pode revisar o processo 
de lançamento na guia Histórico
de lançamentos. Depois que a 
máquina for iniciada com êxito 
como uma instância do EC2, a 
guia Alertas será atualizada para
Lançado.

 

Verifique se a transferência foi 
concluída com êxito.

Connect à instância iniciada por 
meio de RDP ou SSH e execute 
as verificações apropriadas do 
aplicativo.

Proprietário do aplicativo, 
engenheiro de migração

Atualizar o ciclo de vida de 
origem.

Se a transferência for bem-
sucedida, atualize o ciclo 
de vida da máquina de 
origem selecionando Finalizar 
transferência na guia Teste e 
transferência.

Engenheiro de migração

Recursos relacionados
Referências

• AWS Application Migration Service
• Perguntas frequentes sobre a migração de aplicações da AWS

Vídeo

• AWS Application Service

Migre uma carga de trabalho F5 BIG-IP para F5 BIG-
IP VE na nuvem da AWS

Criado por Will Bauer (AWS)
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Fonte: F5 BIG-IP TMOS 13.1 e 
posterior

Meta: F5 BIG-IP VE na AWS Tipo R: Rehospedar

Ambiente: Produção Tecnologias: migração; 
segurança, identidade, 
conformidade; rede

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon VPC; AWS Transit 
Gateway; Amazon CloudFront; 
Amazon CloudWatch; AWS 
Global Accelerator; AWS 
CloudFormation

Resumo
Organizations estão procurando migrar para a Nuvem da Amazon Web Services (AWS) para aumentar sua 
agilidade e resiliência. Depois de migrar suas soluções de gerenciamento de tráfego e segurança F5 BIG-
IP para a nuvem da AWS, você pode se concentrar na agilidade e na adoção de modelos operacionais de 
alto valor em toda a sua arquitetura corporativa.

Esse padrão descreve como migrar uma carga de trabalho F5 BIG-IP para uma carga de trabalho F5 
BIG-IP Virtual Edition (VE) na Nuvem AWS. A carga de trabalho será migrada rehospedando o ambiente 
existente e implantando aspectos da replataforma, como descoberta de serviços e integrações de API. 
CloudFormation Os modelos da AWS aceleram a migração da sua carga de trabalho para a nuvem da 
AWS.

Esse padrão é destinado às equipes técnicas de engenharia e arquitetura que estão migrando soluções de 
gerenciamento de tráfego e segurança F5 e acompanha o guia Migrando do F5 BIG-IP para o F5 BIG-IP 
VE na nuvem da AWS no site da AWS Prescriptive Guidance.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma carga de trabalho F5 BIG-IP existente no local.
• Licenças F5 existentes para versões BIG-IP VE.
• Uma conta da AWS ativa.
• Uma nuvem virtual privada (VPC) existente configurada com uma saída por meio de um gateway NAT 

ou endereço IP elástico e configurada com acesso aos seguintes endpoints: Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), o AWS Security Token Service 
(AWS STS) e Amazon CloudWatch. Você também pode modificar o Quick Start da arquitetura VPC 
modular e escalável como um componente básico para suas implantações. 

• Uma ou duas zonas de disponibilidade existentes, dependendo de suas necessidades. 
• Três sub-redes privadas existentes em cada zona de disponibilidade.
• CloudFormation Modelos da AWS, disponíveis no GitHub repositório F5. 

Durante a migração, você também pode usar o seguinte, dependendo de seus requisitos:

• Uma extensão F5 Cloud Failover para gerenciar mapeamento de endereços IP elásticos, mapeamento 
IP secundário e alterações na tabela de rotas. 

• Se você usar várias zonas de disponibilidade, precisará usar as extensões F5 Cloud Failover para lidar 
com o mapeamento de IP elástico para servidores virtuais.
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• Você deve considerar o uso do F5 Application Services 3 (AS3), do F5 Application Services Templates 
(FAST) ou de outro modelo de infraestrutura como código (IaC) para gerenciar as configurações. 
Preparar as configurações em um modelo IaC e usar repositórios de código ajudará na migração e em 
seus esforços contínuos de gerenciamento.

Experiência

• Esse padrão exige familiaridade com a forma como uma ou mais VPCs podem ser conectadas aos data 
centers existentes. Para obter mais informações sobre isso, consulte Network-to-Amazon VPC options 
(Opções de conectividade entre a rede e a Amazon VPC) na documentação do Amazon VPC. 

• Também é necessária familiaridade com os produtos e módulos F5, incluindo o Sistema Operacional de 
Gerenciamento de Tráfego (TMOS), o Gerenciador de Tráfego Local (LTM), o Gerenciador de Tráfego 
Global (GTM), o Gerenciador de Política de Acesso (APM), o Gerenciador de Segurança de Aplicativos 
(ASM), o Advanced Firewall Manager (AFM) e o BIG-IQ.

Versões do produto

• Recomendamos que você use F5 BIG-IP versão 13.1 ou posterior, embora o padrão suporte F5 BIG-IP
versão 12.1 ou posterior.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Carga de trabalho F5 BIG-IP

Pilha de tecnologia alvo

• Amazônia CloudFront
• Amazônia CloudWatch
• Amazon EC2
• Amazon S3
• Amazon VPC
• AWS Global Accelerator
• AWS STS
• AWS Transit Gateway
• V5 BIG-IP VE

Arquitetura alvo

Ferramentas
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.
• A Amazon CloudFront acelera a distribuição do seu conteúdo da web ao entregá-lo por meio de uma 

rede mundial de data centers, o que diminui a latência e melhora o desempenho.    
• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e as aplicações 

que você executa na AWS em tempo real.
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• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e escalá-los 
rapidamente para cima ou para baixo.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS Security Token Service (AWS STS) ajuda você a solicitar credenciais temporárias com 
privilégios limitados para os usuários.

• O AWS Transit Gateway é um hub central que conecta as Virtual Private Clouds (VPCs) e redes on-
premises.

• O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a lançar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura escalável da AWS.

Epopéias
Descoberta e avaliação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Avalie o desempenho do F5 BIG-
IP.

Colete e registre as métricas de 
desempenho dos aplicativos no 
servidor virtual e as métricas dos 
sistemas que serão migrados. 
Isso ajudará a dimensionar 
corretamente a infraestrutura 
alvo da AWS para uma melhor 
otimização de custos.

F5 Arquiteto, engenheiro e 
arquiteto de rede, engenheiro

Avalie o sistema operacional e a 
configuração do F5 BIG-IP.

Avalie quais objetos serão 
migrados e se uma estrutura de 
rede precisa ser mantida, como 
VLANs.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Avalie as opções de licença F5. Avalie qual modelo de licença e 
consumo você precisará. Essa 
avaliação deve ser baseada 
em sua avaliação do sistema 
operacional e da configuração do 
F5 BIG-IP.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Avalie os aplicativos públicos. Determine quais aplicativos 
exigirão endereços IP públicos. 
Alinhe esses aplicativos às 
instâncias e clusters necessários 
para atender aos requisitos de 
desempenho e contrato de nível 
de serviço (SLA).

Arquiteto F5, arquiteto de nuvem, 
arquiteto de rede, engenheiro, 
equipes de aplicativos

Avalie os aplicativos internos. Avalie quais aplicativos serão 
usados por usuários internos. 
Certifique-se de saber onde 
esses usuários internos estão 
na organização e como esses 

Arquiteto F5, arquiteto de nuvem, 
arquiteto de rede, engenheiro, 
equipes de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ambientes se conectam à nuvem 
da AWS. Você também deve 
garantir que esses aplicativos 
possam usar o sistema de nomes 
de domínio (DNS) como parte do 
domínio padrão.

Finalize a AMI. Nem todas as versões do 
F5 BIG-IP são criadas como 
imagens de máquina da Amazon 
(AMIs). Você pode usar a 
Ferramenta Geradora de 
Imagem F5 BIG-IP se tiver 
versões específicas necessárias 
de engenharia de correção 
rápida (QFE). Para obter 
mais informações sobre essa 
ferramenta, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

F5 Arquiteto, arquiteto de nuvem, 
engenheiro

Finalize os tipos e a arquitetura 
da instância.

Decida sobre os tipos de 
instância, arquitetura VPC e 
arquitetura interconectada.

Arquiteto F5, arquiteto de nuvem, 
arquiteto de rede, engenheiro

Atividades completas relacionadas à segurança e conformidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Documente as políticas de 
segurança F5 existentes.

Colete e documente as políticas 
de segurança F5 existentes. 
Certifique-se de criar uma cópia 
deles em um repositório de 
código seguro.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Criptografe a AMI. (Opcional) Sua organização pode 
exigir a criptografia de dados 
em repouso. Para obter mais 
informações sobre como criar 
uma imagem personalizada 
do Traga sua própria licença 
(BYOL), consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

F5 Arquiteto, engenheiro, 
arquiteto de nuvem, engenheiro

Endureça os dispositivos. Isso ajudará a proteger contra 
possíveis vulnerabilidades.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Configure seu novo ambiente da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie contas periféricas e de 
segurança.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e crie as 
contas da AWS que fornecerão e 

Arquiteto de nuvem, engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
operarão os serviços de borda e 
segurança. Essas contas podem 
ser diferentes das contas que 
operam VPCs para serviços e 
aplicativos compartilhados. Essa 
etapa pode ser concluída como 
parte de uma landing zone.

Implemente VPCs de ponta e 
segurança.

Configure e configure as VPCs 
necessárias para fornecer 
serviços de ponta e segurança.

Arquiteto de nuvem, engenheiro

Connect ao data center de 
origem.

Connect ao data center de 
origem que hospeda sua carga 
de trabalho F5 BIG-IP.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
rede, engenheiro

Implante as conexões VPC. Connect as VPCs de serviços de 
borda e segurança às VPCs do 
aplicativo.

Arquiteto de rede, engenheiro

Implante as instâncias. Implante as instâncias usando 
os CloudFormation modelos 
da AWS na seção “Recursos 
relacionados”.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Teste e configure o failover da 
instância.

Certifique-se de que o modelo 
AWS Advanced HA iApp ou 
a extensão F5 Cloud Failover 
esteja configurado e operando 
corretamente.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Configure as redes do

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare a topologia da VPC. Abra o console do Amazon VPC 
e certifique-se de que sua VPC 
tenha todas as sub-redes e 
proteções necessárias para a 
implantação do F5 BIG-IP VE.

Arquiteto de rede, arquiteto F5, 
arquiteto de nuvem, engenheiro

Prepare seus endpoints de VPC. Prepare os endpoints VPC para 
Amazon EC2, Amazon S3 e 
AWS STS se uma carga de 
trabalho F5 BIG-IP não tiver 
acesso a um gateway NAT ou 
endereço IP elástico em uma 
interface TMM.

Arquiteto de nuvem, engenheiro
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Migre uma carga de trabalho F5 BIG-IP para F5 BIG-IP VE

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre a configuração. Migre a configuração F5 BIG-IP 
para F5 BIG-IP VE na nuvem da 
AWS.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Associe os IPs secundários. Os endereços IP do servidor 
virtual têm uma relação com 
os endereços IP secundários 
atribuídos às instâncias. Atribua 
endereços IP secundários e 
verifique se a opção “Permitir 
remapeamento/reatribuição” está 
selecionada.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Configurações de teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as configurações do 
servidor virtual.

Teste os servidores virtuais. F5 Architect, equipes de 
aplicativos

Finalizar as operações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a estratégia de backup. Os sistemas devem ser 
desligados para criar um 
instantâneo completo. Para 
obter mais informações, consulte 
“Atualizar uma máquina virtual 
F5 BIG-IP” na seção “Recursos 
relacionados”.

F5 Arquiteto, arquiteto de nuvem, 
engenheiro

Crie o runbook de execução de 
failover do cluster.

Certifique-se de que o processo 
do failover runbook esteja 
concluído.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Configure e valide o registro. Configure o F5 Telemetry 
Streaming para enviar registros 
aos destinos necessários.

F5 Arquiteto, Engenheiro

Conclua a transição

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Vá para a nova implantação.   Arquiteto F5, arquiteto de nuvem, 
arquiteto de rede, engenheiro, 
AppTeams
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local para o AWS Elastic Beanstalk

Recursos relacionados
Guia de migração

• Migração do F5 BIG-IP para o F5 BIG-IP VE na nuvem da AWS

Recursos do F5

• CloudFormation Modelos da AWS no GitHub repositório F5
• F5 no AWS Marketplace
• Visão geral do F5 BIG-IP VE 
• Exemplo de início rápido - Edição virtual BIG-IP com WAF (LTM + ASM)
• Serviços de aplicativos F5 na AWS: uma visão geral (vídeo)
• Guia do usuário da extensão F5 Application Services 3
• Documentação em nuvem F5
• Wiki F5 iControl REST
• F5 Visão geral de arquivos de configuração únicos (11.x - 15.x)
• Laboratório de topologia F5
• Informes técnicos do F5
• Ferramenta geradora de imagens F5 BIG-IP
• Atualizando uma máquina virtual F5 BIG-IP VE
• Visão geral da opção “migrar de plataforma” do arquivo UCS

Migrrrrrrará uma aplicação Go Web no local para o 
AWS Elastic Beanstalk usando o método binário

Criado por Suhas Basavaraj (AWS) e Shumaz Mukhtar Kazi (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Aplicativos Alvo: Elastic Beanstalk

Tipo R: Rehospedar Tecnologias: migração; sites e 
aplicativos da web

Serviços da AWS: AWS Elastic 
Beanstalk

Resumo
Esse padrão descreve como migrar uma aplicação Web Go no local para o AWS Elastic Beanstalk. 
Depois que a aplicação for migrada, o Elastic Beanstalk e implantrrrrrará o binário do pacote de origem e o 
implantrrrrrrrará em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Como estratégia de migração para rehospedar, a abordagem desse padrão é rápida e não requer 
alterações no código, o que significa menos tempo de teste e migração. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um aplicativo web Go local.
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• Um GitHub repositório que contém o código-fonte do seu aplicativo Go. Se você não usar GitHub, há 
outras maneiras de criar um pacote de origem de aplicativos para o Elastic Beanstalk.

Versões do produto

• A versão Go mais recente suportada pelo Elastic Beanstalk. Para mais informações, consulte a
documentação do Elastic Beanstalk.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um aplicativo web Go local 

Pilha de tecnologia alvo

• AWS Elastic Beanstalk
• Amazônia CloudWatch

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O AWS Elastic Beanstalk implanta e gerencia rapidamente as aplicações na nuvem AWS sem que as 

pessoas precisem aprender sobre a infraestrutura que executa essas aplicações. O Elastic Beanstalk 
reduz a complexidade de gerenciamento sem restringir as escolhas nem o controle.

• GitHubé um sistema de controle de versão distribuído de código aberto.

Epopéias
Crie o arquivo.zip do pacote de origem do aplicativo web Go

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o pacote de origem para o 
aplicativo Go.

Abra o GitHub repositório que 
contém o código-fonte do 
seu aplicativo Go e prepare o 
pacote de origem. O pacote 
de origem contém um arquivo 
deapplication.go origem 
no diretório raiz, que hospeda o 
pacote principal do seu aplicativo 
Go. Se você não usar GitHub, 
consulte a seção Pré-requisitos
anterior neste padrão para ver 
outras formas de criar seu pacote 
de origem do aplicativo.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos

Crie um arquivo de configuração. Crie uma.ebextensions
pasta em seu pacote de 

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
origem e, em seguida, crie 
umoptions.config arquivo 
dentro dessa pasta. Para 
mais informações, consulte 
a documentação do Elastic 
Beanstalk.

Crie o arquivo.zip do pacote de 
origem.

Execute o comando a seguir.

git archive -o ../
godemoapp.zip HEAD

Isso cria o arquivo.zip do pacote 
de origem. Baixe e salve o 
arquivo.zip como um arquivo 
local.

Importante: o arquivo .zip não 
pode exceder 512 MB e não 
incluir uma pasta pai ou o 
diretório de nível superior.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos

Migrrrrrrará a aplicação Web Go para o Elastic Beanstalk

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o aplicativo do Elastic 
Beanstalk.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console do Elastic Beanstalk.

2. Na lista de regiões, escolha 
sua região da AWS.

3. No painel de navegação, 
escolha Aplicativos e, em 
seguida, escolha um aplicativo 
do Elastic Beanstalk ou crie 
um.

Para obter instruções sobre 
como criar um aplicativo 
Elastic Beanstalk, consulte 
a documentação do Elastic 
Beanstalk.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos

Inicie o ambiente de servidor web 
Elastic Beanstalk.

1. Na página de visão geral do 
aplicativo, escolha Create a 
new environment (Criar um
ambiente de servidor Web).

2. Preencha os campos Nome do 
ambiente e Nome do domínio.

3. Escolha a versão da 
plataforma e selecione Ir como 
sua plataforma.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça upload do arquivo .zip do 
pacote de origem no Elastic 
Beanstalk.

1. Em Código do aplicativo, 
escolha Carregar seu código e 
escolha Arquivo local.

2. Escolha o arquivo .zip que 
contém o pacote de origem.

3. No rótulo Versão, dê um nome 
exclusivo ao arquivo e escolha
Criar ambiente.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos

Teste o aplicativo web Go 
implantado.

Você será redirecionado para 
a página de visão geral do 
aplicativo Elastic Beanstalk. Na 
parte superior da visão geral, 
ao lado de ID do ambiente, 
escolha a URL que termina 
emelasticbeanstalk.com
para navegar até seu aplicativo. 
Seu aplicativo deve usar esse 
nome em seu arquivo de 
configuração como uma variável 
de ambiente e exibi-lo na página 
da web.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor de aplicativos

Solução de problemas

Problema Solução

Não é possível acessar o aplicativo por meio de 
um Application Load Balancer.

Verifique o grupo de destino que contém 
a aplicação do Elastic Beanstalk. Se não 
estiver íntegro, faça login na sua instância do 
Elastic Beanstalk e verifique a configuração 
donginx.conf arquivo para verificar se ele 
é direcionado para o URL correto do status de 
integridade. Pode ser necessário alterar a URL de 
verificação de integridade do grupo-alvo.

Recursos relacionados
• Versões da plataforma Go suportadas pelo Elastic Beanstalk
• Usando arquivos de configuração com o Elastic Beanstalk
• Criação de um aplicativo de exemplo no Elastic Beanstalk 

Migre um servidor SFTP local para a AWS usando o 
AWS Transfer for SFTP

Criado por Akash Kumar (AWS)
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Ambiente: Produção Fonte: Armazenamento Alvo: Amazon S3

Tipo R: Rehospedar Tecnologias: migração; 
armazenamento e backup; sites 
e aplicativos da web

Serviços da AWS: Amazon S3; 
AWS Transfer Family; Amazon 
CloudWatch Logs

Resumo
Esse padrão descreve como migrar uma solução de transferência de arquivos local que usa o Secure Shell 
(SSH) File Transfer Protocol (SFTP) para a nuvem Amazon Web Services (AWS) usando o serviço AWS 
Transfer for SFTP. Os usuários geralmente se conectam a um servidor SFTP por meio de seu nome de 
domínio ou por IP fixo. Esse padrão abrange os dois casos.

O AWS Transfer for SFTP é membro da AWS Transfer Family. É um serviço de transferência seguro que 
você pode usar para transferir arquivos para dentro e para fora de serviços de armazenamento da AWS 
por SFTP. É possível usar o AWS Transfer for SFTP com o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
ou o Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Esse padrão usa o Amazon S3 para armazenamento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um nome de domínio SFTP existente ou IP SFTP fixo.

Limitações

• O maior objeto que você pode transferir em uma solicitação atualmente é de 5 GiB. Para arquivos 
maiores que 100 MiB, considere usar o upload de várias partes do Amazon S3.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Arquivos simples locais ou arquivos de despejo de banco de dados.

Pilha de tecnologia alvo

• AWS Transfer for SFTP
• Amazon S3
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• Funções e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Endereços IP elásticos
• Grupos de segurança
• Amazon CloudWatch Logs (opcional)

Arquitetura alvo
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Automação e escala

Para automatizar a arquitetura de destino desse padrão, use os CloudFormation modelos da AWS 
anexados:

• amazon-vpc-subnets.ymlfornece uma nuvem privada virtual (VPC) com duas sub-redes públicas e 
duas sub-redes privadas.

• amazon-sftp-server.ymlprovisiona o servidor SFTP.
• amazon-sftp-customer.ymladiciona usuários.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon CloudWatch Logs ajuda você a centralizar os logs de todos os seus sistemas, aplicativos e 
serviços da AWS para que você possa monitorá-los e arquivá-los com segurança.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteção e recuperar qualquer quantidade de dados. Esse padrão usa o 
Amazon S3 como sistema de armazenamento para transferências de arquivos.

• O AWS Transfer for SFTP ajuda você a transferir arquivos para dentro e para fora dos serviços de 
armazenamento da AWS pelo protocolo SFTP.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a iniciar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu próprio datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura escalável da AWS.

Epopéias
Criar uma VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC com sub-redes. Abra o console da 
Amazon VPC em https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/. 
Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) com duas sub-redes 
públicas. (A segunda sub-rede 
oferece alta disponibilidade.)

—ou—

Você pode implantar o 
CloudFormation modelo 
anexadoamazon-vpc-
subnets.yml,, no
CloudFormation console para 
automatizar as tarefas neste 
épico.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Adicione um gateway da Internet. Provisione um gateway de 
internet e anexe-o à VPC.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre um IP existente. Anexe um IP existente ao 
endereço de IP elsticos. É 
possível criar um endereço 
IP elástico de seu grupo de 
endereços e usá-lo.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Provisionar um servidor SFTP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um servidor SFTP. Abra o console da AWS 
Transfer Family em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
transfer/. Siga as instruções 
em Criar um endpoint voltado 
para a Internet para seu servidor
na documentação da AWS 
Transfer Family para criar um 
servidor SFTP com um endpoint 
voltado para a Internet. Para 
o tipo de endpoint, escolha
VPC hospedado. Em Acesso, 
escolha Internet Faced. Para
VPC, escolha a VPC que você 
criou no épico anterior.

—ou—

Você pode implantar o 
CloudFormation modelo 
anexadoamazon-
sftp-server.yml,, no
CloudFormation console para 
automatizar as tarefas neste 
épico.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Migrar o nome do domínio. Anexe o nome de domínio 
existente ao nome de host 
personalizado. Se você estiver 
usando um novo nome de 
domínio, use o alias de DNS 
do Amazon Route 53. Para um 
nome de domínio existente, 
escolha Outro DNS. Para obter 
mais informações, consulte 
Como trabalhar com nomes 
de host personalizados na 
documentação da AWS Transfer 
Family.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Adicione uma função 
CloudWatch de registro.

(Opcional) se você quiser ativar 
o CloudWatch registro, crie 
umaTransfer  função com as 
operações da API CloudWatch 

Desenvolvedor, administrador do 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Logslogs:CreateLogGrouplogs:CreateLogStream logs:DescribeLogStreams,,logs:PutLogEvents
e. Para obter mais informações, 
consulte Registrar atividades 
CloudWatch na documentação 
da AWS Transfer Family.

Salve e envie. Escolha Save (Salvar). Em
Ações, escolha Iniciar e aguarde 
a criação do servidor SFTP com 
o status Online.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Mapear endereços de IP elsticos para o servidor SFTP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pare o servidor para que 
você possa modificar as 
configurações.

No console da AWS Transfer 
Family, escolha Servidores e 
selecione o servidor SFTP que 
você criou. Em Actions (Ações), 
escolha Stop (Interromper). 
Quando o servidor estiver 
off-line, escolha Editar para 
modificar suas configurações.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema

Escolha Zonas de disponibilidade 
e sub-redes.

Na seção Zonas de 
disponibilidade, escolha as zonas 
de disponibilidade e sub-redes 
da sua VPC.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Adicione endereços de IP 
elsticos.

Para endereços IPv4, escolha 
um endereço IP elástico para 
cada sub-rede e escolha Salvar.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Adicionar usuários

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM para 
que os usuários acessem o 
bucket do S3.

Crie uma função do 
IAM paraTransfer
 s3:ListBucket, 
adicione s3:GetBucketLocation, 
es3:PutObject com o nome do 
bucket do S3 como recurso. Para 
obter mais informações, consulte
Criar uma política e uma política 
do IAM AWS Transfer Family.

—ou—

Você pode implantar o 
CloudFormation modelo 
anexadoamazon-sftp-
customer.yml,, no

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
CloudFormation console para 
automatizar as tarefas neste 
épico.

Crie um bucket do S3. Crie um bucket S3 para o 
aplicativo.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Crie pastas opcionais. (Opcional) Se você quiser 
armazenar arquivos para 
usuários separadamente, em 
pastas específicas do Amazon 
S3, adicione pastas conforme 
apropriado.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Crie uma chave pública do SSH. Para criar um key pair SSH, 
consulte Gerar chaves SSH na 
documentação da AWS Transfer 
Family.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Adicionar usuários. No console da AWS Transfer 
Family, escolha Servidores, 
selecione o servidor SFTP que 
você criou e escolha Adicionar 
usuário. Para o diretório inicial, 
escolha o bucket do S3 que 
você criou. Para chave pública 
SSH, especifique a parte da 
chave pública do key pair SSH. 
Adicione usuários ao servidor 
SFTP e escolha Adicionar.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas

Teste o servidor SFTP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o grupo de segurança. Na seção Grupos de segurança
do seu servidor SFTP, adicione o 
IP da sua máquina de teste para 
obter acesso ao SFTP.

Desenvolvedor

Use um utilitário cliente SFTP 
para testar o servidor.

Teste as transferências de 
arquivos usando qualquer 
utilitário cliente SFTP. Para 
obter uma lista de clientes 
e instruções, consulte
Transferência de arquivos 
usando um cliente na 
documentação da AWS Transfer 
Family.

Desenvolvedor

Recursos relacionados
• AWS Transfer Family Guia do usuário
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• Guia do usuário do Amazon S3
• Endereços IP elásticos na documentação do Amazon EC2

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre pequenos conjuntos de dados locais para o 
Amazon S3 usando o AWS SFTP

Criado por Charles Gibson (AWS)

Tipo R: Rehospedar Origem:  Armazenamento Destino:  Amazon S3

Criado por: AWS Meio ambiente: Produção Tecnologias: Armazenamento e 
backup; migração

Serviços da AWS: Amazon S3

Resumo
Esse padrão descreve como migrar pequenos conjuntos de dados (5 TB ou menos) de data centers locais 
para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando o AWS Transfer for SFTP (AWS SFTP). Os 
dados podem ser despejos de banco de dados ou arquivos simples.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um link do AWS Direct Connect estabelecido entre seu data center e a AWS

Limitações

• Os arquivos de dados devem ter menos de 5 TB. Para arquivos com mais de 5 TB, você pode realizar 
um upload de várias partes para o Amazon S3 ou escolher outro método de transferência de dados. 

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Arquivos simples locais ou despejos de banco de dados

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon S3

Arquitetura de origem e destino
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Ferramentas
• AWS SFTP — Permite a transferência de arquivos diretamente para dentro e para fora do Amazon S3 

usando o Secure File Transfer Protocol (SFTP).
• AWS Direct Connect — Estabelece uma conexão de rede dedicada de seus data centers locais com a 

AWS.
• VPC endpoints: permitem que você conecte de forma privada uma VPC aos serviços da AWS 

compatíveis e aos serviços do VPC endpoint desenvolvidos pela AWS PrivateLink sem um gateway 
da Internet, um dispositivo de conversão de endereços de rede (NAT), uma conexão VPN ou uma 
conexão do AWS Direct Connect. As instâncias em uma VPC não exigem que endereços IP públicos se 
comuniquem com recursos no serviço.

Epopeias
Preparar para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Documente os requisitos atuais 
do SFTP.

  Proprietário do aplicativo, SA

Identifique os requisitos de 
autenticação.

Os requisitos podem incluir 
autenticação baseada em chave, 
nome de usuário ou senha ou 
provedor de identidade (IdP).

Proprietário do aplicativo, SA

Identifique os requisitos de 
integração de aplicativos.

  Proprietário do aplicativo

Identifique os usuários que 
precisam do serviço.

  Proprietário do aplicativo

Determine o nome DNS para o 
endpoint do servidor SFTP.

  Redes

Determine a estratégia de 
backup.

  SA, DBA (se os dados forem 
transferidos)

Identifique a estratégia de 
migração ou transferência de 
aplicativos.

  Proprietário do aplicativo, SA, 
DBA

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma ou mais nuvens 
privadas virtuais (VPCs) e sub-
redes na sua conta da AWS.

  Proprietário do aplicativo, AMS

Crie os grupos de segurança e a 
lista de controle de acesso (ACL) 
da rede.

  Segurança, rede, AMS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o bucket do S3.   Proprietário do aplicativo, AMS

Crie a função do IAM (Identity 
and Access Management).

Crie uma política do IAM que 
inclua as permissões para 
permitir que o AWS SFTP acesse 
seu bucket do S3. Essa política 
do IAM determina o nível de 
acesso que você fornece aos 
usuários do SFTP. Crie outra 
política do IAM para estabelecer 
uma relação de confiança com a 
AWS SFTP.

Segurança, AMS

Associe um domínio registrado 
(opcional).

Se você tiver seu próprio domínio 
registrado, poderá associá-lo ao 
servidor SFTP. Você pode rotear 
o tráfego SFTP para o endpoint 
do servidor SFTP a partir de um 
domínio ou de um subdomínio.

Rede, AMS

Crie um servidor SFTP. Especifique o tipo do provedor 
de identidade usado pelo serviço 
para autenticar os usuários.

Proprietário do aplicativo, AMS

Abra um cliente SFTP. Abra um cliente SFTP e 
configure a conexão para usar 
o host do endpoint SFTP. O 
AWS SFTP oferece suporte a 
qualquer cliente SFTP padrão. 
Os clientes SFTP comumente 
usados incluem OpenSSH, 
WinSCP, Cyberduck FileZilla e. 
Você pode obter o nome do host 
do servidor SFTP no console do 
AWS SFTP.

Proprietário do aplicativo, AMS

Planeje e teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Planeje a migração do aplicativo. Planeje todas as alterações 
necessárias na configuração 
do aplicativo, defina a data 
da migração e determine o 
cronograma do teste.

Proprietário do aplicativo, AMS

Teste a infraestrutura. Teste em um ambiente que não 
seja de produção.

Proprietário do aplicativo, AMS

Recursos relacionados
Referências
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• Guia do usuário do AWS Transfer for SFTP
• Recursos do AWS Direct Connect 
• VPC Endpoints

Tutoriais e vídeos

• AWS Transfer for SFTP (vídeo) 
• Guia do usuário do AWS Transfer for SFTP
• AWS SA Whiteboarding — Conexão direta (vídeo) 

Migre do Oracle GlassFish para o AWS Elastic 
Beanstalk

Criado por Sandeep Bondugula (AWS)

Tipo R: Rehospedar Origem:  Desenvolvimento de 
aplicativos

Destino:  AWS Elastic Beanstalk

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres 
e microsserviços; Sites e 
aplicativos web; Migração

Carga horária: Código aberto; 
Oracle

Serviços da AWS: AWS Elastic 
Beanstalk

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um aplicativo Java em execução em um GlassFish servidor Oracle 
local para o AWS Elastic Beanstalk na Nuvem AWS. 

Na AWS, o aplicativo Java é implantado em um GlassFish servidor Docker com o AWS Elastic Beanstalk, 
que é executado em um grupo de Auto Scaling da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 

Características adicionais:

• O Amazon Elastic Beanstalk atua como um invólucro para vários recursos subjacentes. Ele configura o 
Elastic Load Balancing (que lida com o tráfego de entrada do Amazon Route 53), dispersa o tráfego para 
uma ou mais instâncias do EC2 e também serve como uma ferramenta de implantação.

• Para migrar um banco de dados local para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), 
atualize os detalhes da conexão do banco de dados. No banco de dados de back-end, você pode 
configurar as implantações do Amazon RDS Multi-AZ e escolher o tipo de mecanismo de banco de 
dados. 

• Você pode usar a implantação do Multi-AZ para obter alta disponibilidade junto com o grupo de Auto 
Scaling e a política de escalabilidade para melhorar a resiliência.

• Você pode configurar uma política de escalabilidade com base nas CloudWatch métricas da Amazon.
• No AWS Elastic Beanstalk, você pode definir as configurações subjacentes do Elastic Load Balancing e 

do Amazon EC2 Auto Scaling.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um aplicativo Java local em execução em GlassFish 
• Um arquivo Java Web Application Resource (WAR)

Versões do produto

• Oracle Glassfish 4.1.2 e 5.0
• Java 7 GlassFish 4.0
• Java 8 GlassFish 4.1 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Aplicativos desenvolvidos em GlassFish

Pilha de tecnologias de destino

• Elastic Beanstalk

Arquitetura alvo

fluxo de trabalho de implantação

Ferramentas
• Amazon Elastic Beanstalk — Um serviço para implantar e escalar aplicativos e serviços web 

desenvolvidos com Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker em servidores como Apache, 
NGINX, Passenger e IIS.

• Amazon CloudWatch — fornece dados e informações práticas para monitorar aplicativos, responder às 
mudanças de desempenho em todo o sistema, otimizar a utilização de recursos e fornecer uma visão 
unificada da integridade operacional.

• Docker — Uma plataforma que empacota software em unidades padronizadas para criar, testar e 
implantar aplicativos rapidamente. 

• Java — Uma linguagem de programação de uso geral. O Java é baseado em classes, orientado a 
objetos e projetado para ter menos dependências de implementação.
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Epopeias
Configure uma VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância da nuvem 
privada virtual (VPC) com as 
informações necessárias.

  SysAdmin

Crie pelo menos duas sub-redes 
na VPC.

  SysAdmin

Crie uma tabela de rotas de 
acordo com os requisitos.

  SysAdmin

Configurar o Amazon S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3).

  SysAdmin

Copie o arquivo WAR para o 
bucket do S3 e faça upload do 
código do aplicativo.

  SysAdmin

Criar uma função do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do AWS Identity 
and Access Management (IAM).

Você pode usar o perfil padrão 
de “aws-elasticbeanstalk-
ec2 funções” ou deixar que 
o Elastic Beanstalk o crie 
automaticamente.

SysAdmin

Configurar o Elastic Beanstalk

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra o painel do Elastic 
Beanstalk.

  SysAdmin

Crie um novo aplicativo e escolha 
o ambiente do servidor web.

  SysAdmin

Escolha o GlassFish Docker 
como plataforma pré-
configurada.

  SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do código. Forneça o URL do arquivo de 
bucket do S3 ou o arquivo ZIP 
dos arquivos locais do sistema.

SysAdmin

Escolha o tipo de ambiente. Nas configurações de 
capacidade de configuração, 
escolha Instância única ou Load 
Balancer.

SysAdmin

Configure o Load Balancer. Se você escolheu o Load 
Balancer na etapa anterior, 
configure a implantação do Multi-
AZ.

SysAdmin

Nas configurações de segurança, 
escolha a função do IAM criada 
anteriormente.

  SysAdmin

Nas configurações de segurança, 
se você tiver um key pair 
existente, use-o ou crie um novo 
key pair do Amazon EC2.

  SysAdmin

Nas configurações do 
Monitoramento de configuração, 
configure a Amazon CloudWatch.

  SysAdmin

Nas configurações de 
segurança, escolha a VPC criada 
anteriormente.

  SysAdmin

Selecione Create Environment.   SysAdmin

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o aplicativo usando o URL 
fornecido no ambiente criado.

   

Aplique as alterações do Domain 
Name Service (DNS) no Amazon 
Route 53.

   

Recursos relacionados
• GlassFish Documentação da Oracle
• GlassFish Implementação de referência do Java EE de código aberto
• Documentação do AWS Elastic Beanstalk 
• Usando o Elastic Beanstalk com a Amazon CloudWatch 
• Preços do AWS Elastic Beanstalk 
• Grupo do EC2 Auto Scaling
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• Dimensionando o tamanho do seu grupo de Auto Scaling
• Implantações do Amazon RDS Multi-AZ

Migrar um banco de dados Oracle no local para o 
Oracle no Amazon EC2

Criado por Baji Shaik (AWS) e Pankaj Choudhary (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Oracle no Amazon EC2

Tipo R: Rehospedar Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão mostra as etapas para migrar um banco de dados Oracle no local para o Oracle em uma 
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ele descreve duas opções de migração: 
usar o AWS Data Migration Service (AWS DMS) ou usar ferramentas nativas da Oracle, como RMAN, 
importação/exportação de Data Pump, espaços de tabela transportáveis e Oracle GoldenGate.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle de origem em um datacenter no local

Limitações

• O sistema operacional (SO) de destino deve ser compatível com o Amazon EC2. Para obter uma lista 
completa dos sistemas compatíveis, consulte as perguntas frequentes do Amazon EC2.

Versões do produto

• Oracle versões 10.2 e posterior (para versões 10.x), 11g e até 12.2 e 18c para as edições Enterprise, 
Standard, Standard One e Standard Two. Para obter a lista mais recente de versões compatíveis com 
o AWS DMS, consulte “Bancos de dados locais e de instâncias do Amazon EC2” em Fontes para 
migração de dados na documentação do AWS DMS. 

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Oracle no local
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Pilha de tecnologias de destino

• Uma instância de banco de dados Oracle no Amazon EC2

Arquitetura alvo

Arquitetura de migração de dados

Usando o AWS DMS:

Usando ferramentas nativas da Oracle:

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Services (AWS DMS) oferece suporte a vários tipos 

de bancos de dados de origem e destino. Para obter informações sobre as versões e edições do 
banco de dados suportadas, consulte Uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS 
DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para obter o suporte mais 
abrangente de versões e recursos.   

• Ferramentas nativas da Oracle - RMAN, importação/exportação de Data Pump, espaços de mesa 
transportáveis, Oracle GoldenGate                                                          

Epopeias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar as versões dos bancos 
de dados de origem e de destino.

  DBA

Identifique a versão do sistema 
operacional de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino com base 
na lista de compatibilidade e 
nos requisitos de capacidade da 
Oracle.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de rede 
(latência e largura de banda).

  banco de dados, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede/host 
para bancos de dados de origem 
e destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique uma lista dos 
usuários do sistema operacional 
necessários para a instalação do 
software Oracle.

  banco de dados, SysAdmin

Baixe a Schema Conversion Tool 
da AWS (AWS SCT) e os drivers.

  DBA

Crie um projeto AWS SCT para 
a carga de trabalho e conecte-se 
ao banco de dados de origem.

  DBA

Gere arquivos SQL para a 
criação de objetos (tabelas, 
índices, sequências etc.).

  DBA

Determine uma estratégia de 
backup.

  banco de dados, SysAdmin

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  DBA

Identifique a estratégia 
de migração/transição de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes em sua conta 
da AWS.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança e listas 
de controle de acesso à rede 
(ACLs).

  SysAdmin

Configure e inicie a instância do 
EC2.

  SysAdmin
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Instale o software Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os usuários e grupos do 
sistema operacional necessários 
para o software Oracle.

  banco de dados, SysAdmin

Faça o download da versão 
necessária do software Oracle.

   

Instale o software Oracle na 
instância do EC2.

  banco de dados, SysAdmin

Crie objetos como tabelas, 
chaves primárias, visualizações 
e sequências usando os scripts 
gerados pelo AWS SCT.

  DBA

Migrar dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas da 
Oracle ou ferramentas de 
terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

As ferramentas da Oracle 
incluem importação/exportação 
do Data Pump, RMAN, espaços 
de mesa transportáveis 
GoldenGate e.

DBA

Migrar dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine o método de 
migração.

  DBA

Crie uma instância de replicação 
no console do AWS DMS.

  DBA

Crie endpoints de origem e 
destino.

  DBA

Criar uma tarefa de replicação.   DBA

Habilite a captura de dados de 
alteração (CDC) para capturar 
alterações para uma replicação 
contínua.

  DBA

Execute a tarefa de replicação e 
monitore os registros.

  DBA

Crie objetos secundários, como 
índices e chaves estrangeiras, 

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
quando o carregamento 
completo estiver concluído.

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de substituição/
troca de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
do AWS Secrets Manager.

  banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, porcentagem 
do manual versus ferramenta, 
economia de custos, etc.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

   

Recursos relacionados
Referências

• Estratégias para migrar bancos de dados Oracle para a AWS 
• Migração de bancos de dados Oracle para a nuvem da AWS
• Site do Amazon EC2
• Site do AWS DMS
• Publicações no blog do AWS DMS
• Definição de preços do Amazon EC2
• Licenciamento do software Oracle no ambiente de computação em nuvem

Tutoriais e vídeos
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EC2 usando o Oracle Data Pump

• Conceitos básicos do Amazon EC2
• Primeiros passos com o AWS DMS
• Introdução ao Amazon EC2: servidor de nuvem elástico e hospedagem com a AWS (vídeo) 

Migrar um banco de dados do Oracle no local para o 
Amazon EC2 usando o Oracle Data Pump

Criado por Navakanth Talluri (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: banco de dados Oracle 
local

Alvo: banco de dados Oracle no 
Amazon EC2

Tipo R: Rehospedar Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
AWS Direct Connect

Resumo
Ao migrar bancos de dados, você deve considerar fatores como mecanismos e versões do banco de 
dados de origem e destino, ferramentas e serviços de migração e períodos de inatividade aceitáveis. Se 
você estiver migrando um banco de dados Oracle local para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2), você pode usar ferramentas da Oracle, como o Oracle Data Pump e o Oracle Recovery Manager 
(RMAN). Para obter mais informações sobre estratégias, consulte Migração de bancos de dados Oracle 
para a nuvem da AWS.

O Oracle Data Pump ajuda você a extrair o backup lógico e consistente do banco de dados e restaurá-lo 
na instância EC2 de destino. Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Oracle local para 
uma instância do EC2 usando o Oracle Data Pump e oNETWORK_LINK parâmetro, com o mínimo de 
tempo de inatividade. ONETWORK_LINK parâmetro inicia uma importação por meio de um link de banco de 
dados. O cliente Oracle Data Pump Import (impdp) na instância EC2 de destino se conecta ao banco de 
dados de origem, recupera dados dele e grava os dados diretamente no banco de dados na instância de 
destino. Não há arquivos de backup ou de despejo usados nessa solução.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um banco de dados do Oracle no local que:

• Não é um banco de dados Oracle Real Application Clusters (RAC)
• Não é um banco de dados Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)
• Está em modo de leitura/gravação.

• Você criou um link do AWS Direct Connect entre seu datacenter on-premises e a AWS. Para obter mais 
informações, consulte Criar uma conexão (documentação do Direct Connect).

Versões do produto

• Oracle Database 10g versão 1 (10.1) e posterior
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um servidor de banco de dados Oracle autônomo (sem RAC e não ASM) em um data center local

Pilha de tecnologia alvo

• Um banco de dados Oracle em execução no Amazon EC2

Arquitetura alvo

O pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework recomenda a criação de backups de 
dados para ajudar a fornecer alta disponibilidade e resiliência. Para obter mais informações, consulte
Arquitetando para alta disponibilidade em Melhores práticas para executar o banco de dados Oracle na 
AWS. Esse padrão configura bancos de dados primários e em espera em instâncias do EC2 usando o 
Oracle Active Data Guard. Para a alta disponibilidade, as instâncias do EC2 deve estar em diferentes 
zonas de disponibilidade. No entanto, as zonas de disponibilidade podem estar na mesma AWS ou em 
diferentes regiões da AWS.

O Active Data Guard fornece acesso somente para leitura a um banco de dados físico em espera e aplica 
alterações de refazer continuamente a partir do banco de dados principal. Com base em seu objetivo de 
ponto de recuperação (RTO) e no objetivo de tempo de recuperação (RTO), você pode escolher entre as 
opções de retransporte de refazer síncrono e assíncrono.

A imagem a seguir mostra a arquitetura de destino se as instâncias EC2 primária e de espera estiverem 
em diferentes regiões da AWS.

Arquitetura de migração de dados

Depois de concluir a configuração da arquitetura de destino, você usa o Oracle Data Pump para migrar os 
dados e esquemas locais para a instância primária do EC2. Durante a transição, os aplicativos não podem 
acessar o banco de dados local ou o banco de dados de destino. Você desliga esses aplicativos até que 
eles possam ser conectados ao novo banco de dados de destino na instância primária do EC2.

A imagem a seguir mostra a arquitetura durante a migração de dados. Neste exemplo de arquitetura, as 
instâncias EC2 primária e de espera estão em diferentes regiões da AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Direct Connect vincula sua rede interna a um local do Direct Connect por meio de um cabo de 
fibra óptica Ethernet padrão. Com essa conexão, você pode criar interfaces virtuais diretamente para 
serviços públicos da AWS e, ao mesmo tempo, ignorar os provedores de serviços de Internet em seu 
caminho de rede.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e escalá-los 
rapidamente para cima ou para baixo.

Outras ferramentas e serviços

• O Oracle Active Data Guard ajuda você a criar, manter, gerenciar e monitorar bancos de dados em 
espera.
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• O Oracle Data Pump ajuda você a mover dados e metadados de um banco de dados para outro em alta 
velocidade.

Práticas recomendadas
• Melhores práticas para execução do Oracle Database na AWS
• Importando dados usando NETWORK_LINK

Epopéias
Configure as instâncias do EC2 na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a configuração de 
hardware de origem para o host 
local e os parâmetros do kernel.

Valide a configuração do 
local, incluindo o tamanho de 
armazenamento, operações 
de entrada/saída por segundo 
(IOPS) e CPU. Isso é importante 
para o licenciamento da Oracle, 
que é baseado em núcleos de 
CPU.

DBA, SysAdmin

Crie a infraestrutura na AWS. Crie as nuvens privadas virtuais 
(VPCs), sub-redes privadas, 
grupos de segurança, listas 
de controle de acesso (ACLs) 
à rede, tabelas de rotas e o 
gateway de Internet. Para obter 
mais informações, consulte as 
informações a seguir.

• VPCs e sub-redes
• Tutorial: criar uma VPC para 

uso com uma instância de 
banco de dados

DBA, administrador de sistemas 
da AWS

Configure as instâncias do EC2 
usando o Active Data Guard.

Configure as instâncias do AWS 
EC2 usando uma configuração 
do Active Data Guard, conforme 
descrito no AWS Well-
Architected Framework. A versão 
do Oracle Database na instância 
do EC2 pode ser diferente da 
versão local porque esse padrão 
usa backups lógicos. Observe o 
seguinte:

• Coloque o banco de dados de 
destino no modo de leitura e 
gravação.

• No banco de dados de destino, 
forneça os detalhes do 
Transparent Network Substrate 

DBA, administrador de sistemas 
da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(TNS) para o banco de dados 
de origem.

Para obter mais informações, 
consulte:

• Iniciando um banco de dados
(documentação da Oracle)

• Criando e configurando 
um banco de dados Oracle
(documentação da Oracle)

Migre o banco de dados para o Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um dblink para o banco de 
dados local a partir da instância 
do EC2.

Crie um link de banco de dados 
(dblink) entre o banco de dados 
Oracle na instância do EC2 e 
o banco de dados Oracle local. 
Para obter mais informações, 
consulte Usando a importação de 
links de rede para mover dados
(documentação da Oracle).

DBA

Verifique a conexão entre a 
instância do EC2 e o host local.

Use o dblink para confirmar se 
a conexão entre a instância 
do EC2 e o banco de dados 
local está funcionando. Para 
obter instruções, consulte
CREATE DATABASE LINK
(documentação da Oracle).

DBA

Interrompa todos os aplicativos 
conectados ao banco de dados 
on-premises.

Depois que o tempo de 
inatividade do banco de dados 
for aprovado, encerre todos 
os aplicativos e trabalhos 
dependentes que estejam 
conectados ao seu banco de 
dados local. Você pode fazer isso 
diretamente do aplicativo ou do 
banco de dados usando o cron. 
Para obter mais informações, 
consulte Usar o utilitário Crontab 
para agendar tarefas no Oracle 
Linux.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Agende o trabalho de migração 
de dados.

No host de destino, use o 
comandoimpdb para agendar a 
importação do Data Pump. Isso 
conecta o banco de dados de 
destino ao host local e inicia a 
migração de dados. Para obter 
mais informações, consulte Data 

DBA

1571

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/start001.htm#ADMIN10063
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/create.htm#i1017640
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/create.htm#i1017640
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-3E1D4B46-E856-4ABE-ACC5-977A898BB0F1.htm#SUTIL806
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-3E1D4B46-E856-4ABE-ACC5-977A898BB0F1.htm#SUTIL806
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_5005.htm
https://docs.oracle.com/en/learn/oracle-linux-crontab/index.html
https://docs.oracle.com/en/learn/oracle-linux-crontab/index.html
https://docs.oracle.com/en/learn/oracle-linux-crontab/index.html
https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-D11E340E-14C6-43B8-AB09-6335F0C1F71B.htm#SUTIL300


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre da Oracle para o Amazon 

EC2 usando o Oracle Data Pump

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Pump Import e NETWORK_LINK
(documentação da Oracle).

Valide a migração de dados. A validação de dados é uma 
etapa crucial. Para validação 
de dados, você pode usar 
ferramentas personalizadas ou 
ferramentas Oracle, como uma 
combinação de consultas dblink 
e SQL.

DBA

Corte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Coloque o banco de dados de 
origem no modo somente leitura.

Confirme se o aplicativo foi 
encerrado e se nenhuma 
alteração está sendo feita no 
banco de dados de origem. Abra 
o banco de dados de origem no 
modo somente leitura. Isso ajuda 
você a evitar transações abertas. 
Para obter mais informações, 
consulteALTER DATABASE em
Instruções SQL (documentação 
da Oracle).

DBA, DevOps engenheiro, 
desenvolvedor de aplicativos

Valide a contagem de objetos e 
os dados.

Para validar os dados e o objeto, 
use ferramentas personalizadas 
ou ferramentas Oracle, como 
uma combinação de consultas 
dblink e SQL.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Connect os aplicativos ao banco 
de dados na instância primária 
do EC2.

Altere o atributo de conexão do 
aplicativo para apontar para o 
novo banco de dados que você 
criou na instância primária do 
EC2.

DBA, desenvolvedor de 
aplicativos

Valide o desempenho do 
aplicativo.

Inicie o aplicativo. Valide a 
funcionalidade e o desempenho 
do aplicativo usando o
Automated Workload Repository
(documentação da Oracle).

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, DBA

Recursos relacionados
Referências da AWS

• Migração de bancos de dados Oracle para a nuvem da AWS
• Amazon EC2 para Oracle
• Migração de bancos de dados Oracle volumosos para a AWS para ambientes multiplataforma
• VPCs e sub-redes
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• Tutorial: criar uma VPC para uso com uma instância de banco de dados

Referências da Oracle

• Configurações do Oracle Data Guard
• Importação de bomba de dados

Migre um banco de dados SAP ASE local para o 
Amazon EC2

Criado por Sergey Dmitriev (AWS)

Tipo R: Rehospedar Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  SAP Adaptive Server 
Enterprise no Amazon EC2

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: SAP Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados SAP Adaptive Enterprise (ASE) de um host no 
local para uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O padrão abrange o uso do 
AWS Database Migration Service (AWS DMS) ou de ferramentas nativas do SAP ASE, como ASE Cockpit, 
Sybase Central for ASE e DBA Cockpit para migração.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do SAP ASE em um datacenter no local

Limitações

• O banco de dados de origem deve ter menos de 64 TB

Versões do produto

• SAP ASE versão 15.x e 16.x ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados SAP ASE no local
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Pilha de tecnologias de destino

• Banco de dados SAP ASE em uma instância do EC2

arquitetura de migração de banco de dados

Usando o AWS DMS:

Usando ferramentas nativas do SAP ASE:

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Data Migration Service (AWS DMS) oferece suporte a vários bancos de dados de 

origem e destino diferentes. Para obter mais informações, consulte Fontes para migração de dados e
Destinos para migração de dados. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS 
para obter o suporte mais abrangente de versões e recursos.

• SAP ASE - As ferramentas nativas incluem ASE Cockpit, Sybase Central for ASE e DBA Cockpit.

Epopeias
Analise a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Validar as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

  DBA

Identifique a versão do sistema 
operacional de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino com base 
na lista de compatibilidade do 
SAP ASE e nos requisitos de 
capacidade.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos para 
o tipo e a capacidade de 
armazenamento.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de rede, 
incluindo latência e largura de 
banda.

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância, a 
capacidade, os recursos de 
armazenamento e os recursos de 
rede adequados.

  banco de dados, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso ao host e à 
rede para os bancos de dados de 
origem e de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique uma lista dos 
usuários do sistema operacional 
necessários para a instalação do 
software SAP ASE.

  banco de dados, SysAdmin

Determine a estratégia de 
backup.

  DBA

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  DBA

Identifique a estratégia de 
migração e transição de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança e 
a lista de controle de acesso 
(ACL).

  SysAdmin

Configure e inicie a instância do 
EC2.

  SysAdmin

Instale o software

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os usuários e grupos do 
sistema operacional necessários 
para que o software SAP ASE 
funcione.

  banco de dados, SysAdmin

Faça o download da versão 
necessária do software SAP 
ASE.

  banco de dados, SysAdmin

Instale o banco de dados SAP 
ASE, o software do servidor de 
backup e o software do servidor 
de replicação na instância do 
EC2 e, em seguida, configure o 
servidor.

  banco de dados, SysAdmin
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Migrar os dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os objetos e dados 
do banco de dados usando 
ferramentas nativas do SAP ASE 
ou ferramentas de terceiros.

Consulte a documentação do 
SAP ASE ou ferramentas de 
terceiros. Isso inclui ASE Cockpit, 
Sybase Central para ASE e DBA 
Cockpit.

DBA

Migrar os dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados usando o AWS 
DMS.

  DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Corte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de transição ou 
transição de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  banco de dados, SysAdmin

Valide e revise os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, a porcentagem 
da economia manual versus 
a economia de custos com 
ferramentas e assim por diante.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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Recursos relacionados
Referências

• Amazon EC2
• AWS DMS
• Definição de preço do Amazon EC2 

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do Amazon EC2 
• Introdução ao AWS Database Migration Service
• Serviço de migração de dados da AWS (vídeo) 
• Introdução ao Amazon EC2 - Elastic Cloud Server e hospedagem com a AWS (vídeo) 

Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-
premises para o Amazon EC2

Criado por Mark Szalkiewicz (AWS)

Tipo R: Rehospedar Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Microsoft SQL Server 
no Amazon EC2

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o 
Microsoft SQL Server em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ele abrange 
duas opções de migração: usar o AWS Data Migration Service (AWS DMS) ou usar ferramentas nativas do 
Microsoft SQL Server, como backup e restauração, Copy Database Wizard ou copiar e anexar banco de 
dados.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um sistema operacional suportado pelo Amazon EC2 (para obter uma lista completa das versões 

suportadas do sistema operacional, consulte Perguntas frequentes sobre o Amazon EC2)
• Um banco de dados de origem do Microsoft SQL Server em um datacenter on-premises

Versões do produto
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• Microsoft SQL Server versões 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016 e 2017 para as edições 
Enterprise, Standard, Workgroup e Developer, se você estiver usando o AWS DMS. Para migrar a 
edição Web ou Express do Microsoft SQL Server, use ferramentas nativas ou de terceiros. Para obter a 
lista mais recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de dados Microsoft SQL Server 
como destino para o AWS DMS.   

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Microsoft SQL Server

Pilha de tecnologias de destino

• Banco de dados do Microsoft SQL Server em uma instância do EC2

Arquitetura alvo

Arquitetura de migração de dados

• Usando o AWS DMS

• Usando ferramentas nativas do SQL Server

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Data Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar seus dados de e para 

bancos de dados comerciais e de código aberto amplamente usados, incluindo Oracle, SQL Server, 
MySQL e PostgreSQL. É possível usar o AWS DMS para migrar seus dados para a Nuvem AWS, entre 
instâncias locais (por meio de uma configuração da Nuvem AWS) ou entre combinações de nuvem e 
configurações locais.

• Ferramentas nativas do Microsoft SQL Server — elas incluem backup e restauração, assistente de cópia 
de banco de dados e banco de dados de cópia e anexação.

Epopeias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

  DBA

Identifique a versão do sistema 
operacional de destino.

  banco de dados, SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino com base 
na lista de compatibilidade do 
Microsoft SQL Server e nos 
requisitos de capacidade.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
armazenamento para tipo e 
capacidade.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de rede, 
incluindo latência e largura de 
banda.

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância do 
EC2 com base na capacidade, 
nos recursos de armazenamento 
e nos recursos de rede.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede e ao 
host para os bancos de dados de 
origem e de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique uma lista de usuários 
necessários para a instalação do 
software Microsoft SQL Server.

  banco de dados, SysAdmin

Determine a estratégia de 
backup.

  DBA

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  DBA

Identifique a estratégia de 
migração e transferência de 
aplicativos.

  banco de dados, SysAdmin

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  SysAdmin

Crie grupos de segurança e lista 
de controle de acesso à rede 
(ACL).

  SysAdmin

Configure e inicie uma instância 
do EC2.

  SysAdmin
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Instale o software

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os usuários e grupos 
necessários para o software 
Microsoft SQL Server.

  banco de dados, SysAdmin

Baixe o software do Microsoft 
SQL Server.

  banco de dados, SysAdmin

Instale o software Microsoft SQL 
Server na instância do EC2 e 
configure o servidor.

  banco de dados, SysAdmin

Migrar os dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas do 
Microsoft SQL Server ou 
ferramentas de terceiros para 
migrar os objetos e dados do 
banco de dados.

As ferramentas incluem backup e 
restauração, assistente de cópia 
de banco de dados e banco de 
dados de cópia e anexação.

DBA

Migrar os dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados usando o AWS 
DMS.

Para obter informações 
detalhadas sobre o uso do AWS 
DMS, consulte os links na seção 
Referências e Ajuda.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

Use o AWS Schema Conversion 
Tool (AWS SCT) para analisar 
e modificar o código SQL 
incorporado ao código-fonte do 
aplicativo.

DBA, proprietário do aplicativo

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de troca de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre todos os recursos 
temporários da AWS.

Os recursos temporários incluem 
a instância de replicação do AWS 
DMS e a instância EC2 para o 
AWS SCT.

banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, a porcentagem 
da economia manual versus 
a economia de custos com 
ferramentas e assim por diante.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Feche o projeto e forneça 
feedback.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Implantar o Microsoft SQL Server no Amazon Web Services 
• Amazon EC2
• Perguntas frequentes sobre o Amazon EC2
• AWS Database Migration Service
• Definição de preço do Amazon EC2
• Produtos da Microsoft na AWS
• Licenciamento da Microsoft na AWS
• Microsoft SQL Server na AWS

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do Amazon EC2
• Introdução ao AWS Database Migration Service
• Adicione uma instância do Amazon EC2 ao seu diretório (Simple AD e Microsoft AD)  
• AWS Database Migration Service (vídeo) 
• Introdução ao Amazon EC2: servidor de nuvem elástico e hospedagem com a AWS (vídeo)

Migrar um banco de dados MySQL local para o 
Amazon EC2
Criado por Sergey Dmitriev (AWS)

Tipo R: Rehospedar Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  MySQL no Amazon 
EC2
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Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Código aberto

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um banco de dados MySQL no local para um banco de dados 
MySQL em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O padrão discute o uso do 
AWS Database Migration Service (AWS DMS) ou ferramentas nativas do MySQL, como mysqldbcopy e
mysqldump, para a migração. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do MySQL em um datacenter no local 

Versões do produto

• MySQL, versões 5.5, 5.6 e 5.7    
• Para obter uma lista de sistemas operacionais de destino compatíveis com o Amazon EC2, consulte as

perguntas frequentes do Amazon EC2

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados MySQL local

Pilha de tecnologias alvo

• Uma instância de banco de dados MySQL no Amazon EC2

Métodos de migração de dados da AWS

• AWS DMS
• Ferramentas nativas do MySQL (mysqldbcopy, mysqldump)

Arquitetura alvo

Arquitetura de migração de dados da AWS

Usando o AWS DMS:

Usando ferramentas nativas do MySQL:
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Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Service (AWS DMS) oferece suporte a vários bancos de 

dados de origem e destino. Para obter informações sobre bancos de dados de origem e destino do 
MySQL suportados pelo AWS DMS, consulte Migração de bancos de dados compatíveis com MySQL 
para a AWS. Se seu banco de dados de origem não for compatível com o AWS DMS, você deverá 
escolher outro método para migrar seus dados.

• Ferramentas nativas do MySQL - mysqldbcopy e mysqldump 

Épicos
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

  DBA

Identifique a versão do sistema 
operacional de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino com base 
na lista de compatibilidade do 
MySQL e nos requisitos de 
capacidade.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
rede, como latência e largura de 
banda.

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede ou 
ao host para os bancos de dados 
de origem e de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique uma lista dos 
usuários do sistema operacional 
necessários para a instalação do 
software MySQL.

  banco de dados, SysAdmin

Determine uma estratégia de 
backup.

  DBA

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a estratégia de 
migração ou transição de 
aplicativos.

  banco de dados, SysAdmin

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC) e sub-redes.

  SysAdmin

Crie grupos de segurança e listas 
de controle de acesso à rede 
(ACLs).

  SysAdmin

Configurar e iniciar uma instância 
do EC2.

  SysAdmin

Instalar o software MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os usuários e grupos do 
sistema operacional necessários 
para que o software MySQL 
funcione.

  banco de dados, SysAdmin

Baixe a versão necessária do 
software MySQL.

  banco de dados, SysAdmin

Instale o software MySQL na 
instância do EC2 e configure o 
servidor.

  banco de dados, SysAdmin

Migrar dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas do 
MySQL ou ferramentas de 
terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

Essas ferramentas incluem 
mysqldbcopy e mysqldump.

DBA

Migrar dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados com o AWS DMS.   DBA
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Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de transição ou 
transição de aplicativos.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

Encerrando a instância de 
replicação do AWS DMS.

banco de dados, SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, porcentagem 
do manual versus ferramenta, 
economia de custos, etc.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Site do Amazon EC2
• Site do AWS DMS
• Definição de preços do Amazon EC2
• Passo a passo do AWS DMS

Tutoriais e vídeos

• Introdução ao AWS DMS
• Introdução ao Amazon EC2: servidor de nuvem elástico e hospedagem com a AWS (vídeo)

Rehospede cargas de trabalho locais na nuvem da 
AWS: lista de verificação de migração
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Criado por Srikanth Rangavajhala (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Cargas de trabalho no 
local

Destino:  AWS Cloud

Tipo R: Rehospedar Tecnologias: Migração Serviços da AWS: AWS 
Application Migration Service

Resumo
A rehospedagem de cargas de trabalho locais na nuvem da Amazon Web Services (AWS) envolve as 
seguintes fases de migração: planejamento, pré-descoberta, descoberta, criação, teste e transferência. 
Esse padrão descreve as fases e suas tarefas relacionadas. As tarefas são descritas em alto nível e 
suportam cerca de 75% de todas as cargas de trabalho de aplicativos. Você pode implementar essas 
tarefas em duas a três semanas em um ciclo de sprint ágil.

Você deve analisar e examinar essas tarefas com sua equipe de migração e consultores. Após a análise, 
você pode reunir a entrada, eliminar ou reavaliar as tarefas conforme necessário para atender às suas 
necessidades e modificar outras tarefas para suportar pelo menos 75% das cargas de trabalho de 
aplicativos em seu portfólio. Em seguida, você pode usar uma ferramenta ágil de gerenciamento de 
projetos, como o Atlassian Jira ou o Rally Software, para importar as tarefas, atribuí-las aos recursos e 
monitorar suas atividades de migração. 

O padrão pressupõe que você esteja usando o AWS Cloud Migration Factory para rehospedar suas cargas 
de trabalho, mas você pode usar sua ferramenta de migração preferida.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Ferramenta de gerenciamento de projetos para rastrear tarefas de migração (por exemplo, Atlassian Jira 
ou Rally Software)

• Ferramenta de migração para rehospedar suas cargas de trabalho na AWS (por exemplo, Cloud 
Migration Factory)

Arquitetura
Plataforma de origem

• Pilha de origem local (incluindo tecnologias, aplicativos, bancos de dados e infraestrutura)   

Plataforma de destino

• Pilha de metas da Nuvem AWS (incluindo tecnologias, aplicativos, bancos de dados e infraestrutura) 

Arquitetura

O diagrama a seguir ilustra a rehospedagem (descoberta e migração de servidores de um ambiente de 
origem local para a AWS) usando o Cloud Migration Factory e o AWS Application Migration Service.
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Ferramentas
• Você pode usar uma ferramenta de migração e gerenciamento de projetos de sua escolha.

Epopeias
Fase de planejamento de

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare a lista de pendências de 
pré-descoberta.

Conduza a sessão de trabalho 
de preparação da lista de 
pendências antes da descoberta 
com líderes de departamento e 
proprietários de aplicativos. 

Gerente de projetos, líder em 
Agile Scrum

Conduza a sessão de trabalho 
de planejamento de sprint.

Como exercício de escopo, 
distribua os aplicativos que você 
deseja migrar entre sprints e 
ondas.

Gerente de projetos, líder em 
Agile Scrum

Fase de pré-descoberta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme o conhecimento do 
aplicativo.

Confirme e documente o 
proprietário do aplicativo e seu 
conhecimento sobre o aplicativo. 
Determine se há outra pessoa 
responsável por questões 
técnicas.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Determine os requisitos de 
conformidade do aplicativo.

Confirme com o proprietário do 
aplicativo que o aplicativo não 
precisa estar em conformidade 
com os requisitos do Padrão 
de Segurança de Dados do 
Setor de Cartões de Pagamento 
(PCI DSS), da Lei Sarbanes-
Oxley (SOX), de informações 
de identificação pessoal (PII) 
ou outros padrões. Se existirem 
requisitos de conformidade, as 
equipes devem concluir suas 
verificações de conformidade nos 
servidores que serão migrados.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Confirme os requisitos de 
liberação de produção.

Confirme os requisitos para 
liberar o aplicativo migrado 
para produção (como data de 
lançamento e duração do tempo 
de inatividade) com o proprietário 
do aplicativo ou com o contato 
técnico.

Especialista em migração 
(entrevistador)
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha a lista de servidores. Obtenha a lista de servidores 
associados ao aplicativo de 
destino.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Obtenha o diagrama lógico que 
mostra o estado atual.

Obtenha o diagrama do estado 
atual do aplicativo com o 
arquiteto da empresa ou com o 
proprietário do aplicativo.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Crie um diagrama lógico que 
mostre o estado alvo.

Crie um diagrama lógico 
do aplicativo que mostre a 
arquitetura de destino na AWS. 
Esse diagrama deve ilustrar 
servidores, conectividade e 
fatores de mapeamento.

Arquiteto corporativo, Proprietário 
da empresa

Obtenha as informações do 
servidor.

Colete informações sobre 
os servidores associados 
ao aplicativo, incluindo seus 
detalhes de configuração.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Adicione informações do servidor 
ao modelo de descoberta.

Adicione informações detalhadas 
do servidor ao modelo de 
descoberta de aplicativos 
(veja esse padrãomobilize-
application-
questionnaire.xlsx
no anexo). Esse modelo 
inclui todos os detalhes de 
segurança, infraestrutura, 
sistema operacional e rede 
relacionados ao aplicativo.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Publique o modelo de descoberta 
de aplicativos.

Compartilhe o modelo de 
descoberta de aplicativos com 
o proprietário do aplicativo e a 
equipe de migração para acesso 
e uso comuns.

Especialista em migração 
(entrevistador)

Fase de descoberta de

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a lista de servidores. Confirme a lista de servidores e a 
finalidade de cada servidor com o 
proprietário do aplicativo ou com 
o líder técnico.

Especialista de migração de

Identifique e adicione grupos de 
servidores.

Identifique grupos de servidores, 
como servidores web ou 
servidores de aplicativos, e 
adicione essas informações 
ao modelo de descoberta de 
aplicativos. Selecione a camada 
do aplicativo (web, aplicativo, 

Especialista de migração de

1588



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Rehospede cargas de trabalho locais na 
AWS: lista de verificação de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
banco de dados) à qual cada 
servidor deve pertencer.

Preencha o modelo de 
descoberta do aplicativo.

Preencha os detalhes do modelo 
de descoberta de aplicativos com 
a ajuda da equipe de migração, 
da equipe de aplicativos e da 
AWS.

Especialista de migração de

Adicione detalhes do 
servidor ausentes (equipes 
de middleware e sistema 
operacional).

Peça às equipes de middleware 
e sistema operacional (SO) 
que analisem o modelo de 
descoberta de aplicativos e 
adicionem os detalhes do 
servidor que faltam, incluindo 
informações do banco de dados.

Especialista de migração de

Obtenha regras de tráfego de 
entrada/saída (equipe de rede).

Peça à equipe de rede que 
obtenha as regras de tráfego de 
entrada/saída para os servidores 
de origem e destino. A equipe 
de rede também deve adicionar 
regras de firewall existentes, 
exportá-las para um formato 
de grupo de segurança e 
adicionar balanceadores de 
carga existentes ao modelo de 
descoberta de aplicativos.

Especialista de migração de

Identifique a marcação 
necessária.

Determine os requisitos de 
marcação para o aplicativo.

Especialista de migração de

Criar detalhes de solicitação de 
firewall.

Capture e filtre as regras de 
firewall necessárias para se 
comunicar com o aplicativo. 

Especialista em migração, 
arquiteto de soluções, líder de 
rede

Atualize o tipo de instância do 
EC2.

Atualize o tipo de instância do 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) a ser usado no 
ambiente de destino, com base 
nos requisitos de infraestrutura e 
de servidor. 

Especialista em migração, 
arquiteto de soluções, líder de 
rede

Identifique o diagrama do estado 
atual.

Identifique ou crie o diagrama 
que mostra o estado atual 
do aplicativo. Esse diagrama 
será usado na solicitação de 
segurança da informação 
(InfoSec). 

Especialista em migração, 
arquiteto de soluções

Finalize o diagrama do estado 
future.

Finalize o diagrama que mostra o 
estado future (alvo) do aplicativo. 
Esse diagrama também será 
usado na InfoSec solicitação.   

Especialista em migração, 
arquiteto de soluções
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie solicitações de serviço de 
firewall ou grupo de segurança.

Crie solicitações de serviço de 
firewall ou grupo de segurança 
(para desenvolvimento/controle 
de qualidade, pré-produção 
e produção). Se você estiver 
usando o Cloud Migration 
Factory, inclua portas específicas 
de replicação se elas ainda não 
estiverem abertas. 

Especialista em migração, 
arquiteto de soluções, líder de 
rede

Analise as solicitações do firewall 
ou do grupo de segurança 
(InfoSec equipe).

Nesta etapa, a InfoSec equipe 
analisa e aprova as solicitações 
de firewall ou de grupos de 
segurança que foi criado na 
etapa anterior. 

InfoSec engenheiro, especialista 
em migração

Implemente solicitações de 
grupos de segurança de firewall 
(equipe de rede).

Depois que a InfoSec equipe 
aprova as solicitações de firewall, 
a equipe de rede implementa 
as regras de firewall de entrada/
saída necessárias. 

Especialista em migração, 
arquiteto de soluções, líder de 
rede

Fase de construção (repetida para ambientes de desenvolvimento/controle de qualidade, pré-
produção e produção)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe os dados do aplicativo e 
do servidor.

1. Verifique se você está 
conectado ao seu servidor de 
execução de migração como 
um usuário de domínio com 
permissões de administrador 
local nos servidores de origem 
no escopo.

2. Use o formulário de entrada 
de migração para importar os 
atributos para os servidores 
de origem dentro do escopo. 
Para obter informações 
adicionais, consulte o Guia 
de implementação do Cloud 
Migration Factory. 

Se você não estiver usando o 
Cloud Migration Factory, siga as 
instruções para configurar sua 
ferramenta de migração.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Verifique os pré-requisitos dos 
servidores de origem.

Connect com os servidores de 
origem no escopo para verificar 
os pré-requisitos, como a porta 
TCP 1500, a porta TCP 443, 
o espaço livre do volume raiz, 

Especialista em migração, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a versão do.NET Framework 
e outros parâmetros. Eles são 
necessários para a replicação. 
Para obter informações 
adicionais, consulte o Guia 
de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Crie uma solicitação de serviço 
para instalar agentes de 
replicação.

Crie uma solicitação de serviço 
para instalar agentes de 
replicação nos servidores do 
escopo para desenvolvimento/
controle de qualidade, pré-
produção ou produção.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Instale os agentes de replicação. Instale os agentes de replicação 
nos servidores de origem 
do escopo nas máquinas de 
desenvolvimento/controle 
de qualidade, pré-produção 
ou produção. Para obter 
informações adicionais, consulte 
o Guia de implementação do 
Cloud Migration Factory.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Amplie os scripts de pós-
lançamento.

O Application Migration Service 
oferece suporte a scripts de 
pós-lançamento para ajudá-lo 
a automatizar atividades em 
nível de sistema operacional, 
como instalar ou desinstalar 
software após a inicialização 
das instâncias de destino. Essa 
etapa envia os scripts de pós-
lançamento para máquinas 
Windows ou Linux, dependendo 
dos servidores identificados 
para migração. Para obter 
instruções, consulte o Guia 
de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Verifique o status de replicação. Confirme automaticamente 
o status da replicação dos 
servidores de origem no escopo 
usando o script fornecido. O 
script se repete a cada cinco 
minutos até que o status de 
todos os servidores de origem 
na onda especificada mude 
para Healthy. Para obter 
instruções, consulte o Guia 
de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o usuário administrador. Pode ser necessário um 
administrador local ou usuário 
sudo nas máquinas de origem 
para solucionar qualquer 
problema após a transferência 
da migração dos servidores de 
origem dentro do escopo para 
a AWS. A equipe de migração 
usa esse usuário para fazer login 
no servidor de destino quando 
o servidor de autenticação 
(por exemplo, o servidor DC 
ou LDAP) não está acessível. 
Para obter instruções sobre 
essa etapa, consulte o Guia 
de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Valide o modelo de execução. Valide os metadados do servidor 
para garantir que funcionem 
com êxito e não tenham dados 
inválidos. Essa etapa valida 
os metadados de teste e 
de substituição. Para obter 
instruções, consulte o Guia 
de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Fase de teste (repetição para ambientes de desenvolvimento/controle de qualidade, pré-produção 
e produção)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma solicitação de serviço. Crie uma solicitação de 
serviço para que a equipe 
de infraestrutura e outras 
equipes realizem a transição 
do aplicativo para instâncias 
de desenvolvimento/controle 
de qualidade, pré-produção ou 
produção. 

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Configuration (um balanceador 
de carga).

Configure os balanceadores de 
carga necessários, como um
Application Load Balancer ou um
balanceador de carga F5 com 
iRules.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Inicie instâncias para testes. Inicie todas as máquinas de 
destino para uma determinada 
onda no Application Migration 
Service no modo de teste. 
Para obter informações 
adicionais, consulte o Guia 

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

1592

https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#create-the-admin-user
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#create-the-admin-user
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#create-the-admin-user
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#validate-launch-template
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#validate-launch-template
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#validate-launch-template
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/create-application-load-balancer.html
https://www.f5.com/services/resources/white-papers/load-balancing-101-nuts-and-bolts
https://docs.aws.amazon.com/solutions/latest/cloud-migration-factory-on-aws/automated-migration-activities-mgn.html#launch-instances-for-testing


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Rehospede cargas de trabalho locais na 
AWS: lista de verificação de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Verifique o status da instância de 
destino.

Verifique o status da instância de 
destino verificando o processo 
de inicialização de todos os 
servidores de origem no escopo 
na mesma onda. A inicialização 
das instâncias de destino pode 
levar até 30 minutos. Você pode 
verificar o status manualmente 
fazendo login no console do 
Amazon EC2, pesquisando o 
nome do servidor de origem e 
revisando a coluna de verificação 
de status. As verificações de 
status 2/2 aprovadas indicam que 
a instância está íntegra do ponto 
de vista da infraestrutura.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Modifique as entradas de DNS. Modifique as entradas do 
Domain Name System 
(DNS). (Useresolv.conf
ouhost.conf para um ambiente 
Microsoft Windows.) Configure 
cada instância do EC2 para 
apontar para o novo endereço IP 
desse host.

Observações: Certifique-se de 
que não haja conflitos de DNS 
entre os servidores locais e na 
nuvem da AWS. Essa etapa e as 
etapas seguintes são opcionais, 
dependendo do ambiente em 
que o servidor está hospedado.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Teste a conectividade com hosts 
de back-end de instâncias do 
EC2.

Verifique os logins usando as 
credenciais de domínio dos 
servidores migrados.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Atualize o registro DNS A. Atualize o registro DNS A de 
cada host para apontar para o 
novo endereço IP privado do 
Amazon EC2.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Atualize o registro CNAME do 
DNS.

Atualize o registro DNS CNAME 
para IPs virtuais (nomes de 
balanceadores de carga) para 
apontar para o cluster para 
servidores web e de aplicativos.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o aplicativo em ambientes 
aplicáveis.

Faça login na nova instância 
do EC2 e teste o aplicativo nos 
ambientes de desenvolvimento/
controle de qualidade, pré-
produção e produção.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Marque como pronto para ser 
transferido.

Quando o teste estiver concluído, 
altere o status do servidor de 
origem para indicar que ele está 
pronto para a transferência, para 
que os usuários possam iniciar 
uma instância de substituição. 
Para obter instruções, consulte o
Guia de implementação do Cloud 
Migration Factory.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Fase de transição de transição

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um plano de implantação de 
produção.

Crie um plano de implantação de 
produção (incluindo um plano de 
backout).

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Notifique a equipe de operações 
sobre o tempo de inatividade.

Notifique a equipe de operações 
sobre o cronograma de 
inatividade dos servidores. 
Algumas equipes podem exigir 
uma solicitação de alteração 
ou um tíquete de solicitação 
de serviço (CR/SR) para essa 
notificação.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Replique as máquinas de 
produção.

Replique máquinas de produção 
usando o Application Migration 
Service ou outra ferramenta de 
migração.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Encerre os servidores de origem 
dentro do escopo.

Depois de verificar o status 
de replicação dos servidores 
de origem, você pode desligar 
os servidores de origem para 
interromper as transações dos 
aplicativos do cliente para os 
servidores. Você pode desligar 
os servidores de origem na 
janela de transição. Para obter 
mais informações, consulte o
Manual de implementação de 
Cloud Migração de Factory de.

Administrador de nuvem

Inicie instâncias para 
substituição.

Inicie todas as máquinas de 
destino para uma determinada 
onda no Application Migration 
Service no modo de transição. 

Especialista em migração, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte o Manual de 
implementação de Cloud 
Migração de Factory de.

Recupere os IPs da instância de 
destino.

Recupere os IPs das instâncias 
de destino. Se a atualização do 
DNS for um processo manual em 
seu ambiente, você precisaria 
obter os novos endereços 
IP para todas as instâncias 
de destino. Para obter mais 
informações, consulte o Manual 
de implementação de Cloud 
Migração de Factory de.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Verifique as conexões do 
servidor de destino.

Depois de atualizar os registros 
DNS, conecte-se às instâncias 
de destino com o nome do host 
para verificar as conexões. Para 
obter mais informações, consulte 
o Manual de implementação de 
Cloud Migração de Factory de.

Especialista em migração, 
administrador de nuvem

Recursos relacionados
Referências

• Como migrar
• Guia de implementação da AWS Cloud Migration Factory
• Automatizando migrações de servidores em grande escala com o Cloud Migration Factory
• AWS Application Migração de aplicações de migração de aplicações
• Migration Acceleration Program da AWS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Use as consultas do BMC Discovery para extrair 
dados de migração para o planejamento da migração
Criado por Ben Tailor-Hamblin (AWS), Simon Cunningham (AWS), Emma Baldry (AWS) e Shabnam Khan 
(AWS)

Ambiente: Produção Fonte: BMC Discovery Alvo: Plano de migração

Tipo R: Rehospedar Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Tecnologias: migração; 
gerenciamento e governança; 
redes; nuvem híbrida
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Serviços da AWS: AWS 
Migration Hub

Resumo
Este guia fornece exemplos de consultas e etapas para ajudá-lo a extrair dados de sua infraestrutura e 
aplicativos locais usando o BMC Discovery. O padrão mostra como usar as consultas do BMC Discovery 
para escanear sua infraestrutura e extrair informações de software, serviços e dependências. Os dados 
extraídos são necessários para as fases de avaliação e mobilização de uma migração em grande escala 
para a nuvem da Amazon Web Services (AWS). Você pode usar esses dados para tomar decisões críticas 
sobre quais aplicativos migrar juntos como parte do seu plano de migração.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma licença para o BMC Discovery (anteriormente BMC ADDM) ou a versão de software como serviço 
(SaaS) do BMC Helix Discovery

• Versão local ou SaaS do BMC Discovery instalada (Nota: Para versões locais do BMC Discovery, você 
deve instalar o aplicativo em uma rede cliente com acesso a todos os dispositivos de rede e servidor 
que estão no escopo de uma migração entre vários data centers. O acesso à rede do cliente deve ser 
fornecido de acordo com as instruções de instalação do aplicativo. Se a verificação das informações do 
Windows Server for necessária, você deverá configurar um dispositivo gerenciador de proxy do Windows 
na rede.)

• Acesso à rede para permitir que o aplicativo escaneie dispositivos em todos os data centers, se você 
estiver usando o BMC Helix Discovery

Versões do produto

• BMC Discovery 2.2 (12,5)
• BMC Discovery 2.1 (12,4)
• BMC Discovery 21.3 (12,3)
• BMC Discovery 21.05 (12.2)
• BMC Discovery 20.08 (12.1)
• BMC Discovery 20.02 (12,0)
• BMC Discovery 11.3
• BMC Discovery 11.2
• BMC Discovery 11.1
• BMC Discovery 11.0
• BMC Atrium Discovery 10.2
• BMC Atrium Discovery 10.1
• BMC Atrium Discovery 10.0

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como os gerentes de ativos podem usar as consultas do BMC Discovery para 
escanear aplicativos modelados pela BMC em ambientes SaaS e locais.
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O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho: Um gerenciador de ativos usa o BMC Discovery ou o 
BMC Helix Discovery para escanear instâncias de banco de dados e software em execução em servidores 
virtuais hospedados em vários servidores físicos. A ferramenta pode modelar aplicativos com componentes 
que abrangem vários servidores virtuais e físicos.

Pilha de tecnologia

• BMC Discovery
• BMC Helix Discovery

Ferramentas
• O BMC Discovery é uma ferramenta de descoberta de data center que ajuda você a descobrir 

automaticamente seu data center.
• O BMC Helix Discovery é um sistema de descoberta e modelagem de dependências baseado em SaaS 

que ajuda você a modelar dinamicamente seus ativos de dados e suas dependências.

Práticas recomendadas
É uma prática recomendada mapear dados de aplicativos, dependências e infraestrutura ao migrar para a 
nuvem. O mapeamento ajuda você a entender a complexidade do seu ambiente atual e as dependências 
entre vários componentes.

As informações sobre ativos que essas consultas fornecem são importantes por vários motivos:

1. Planejamento — Compreender as dependências entre os componentes ajuda você a planejar o 
processo de migração com mais eficiência. Por exemplo, talvez seja necessário migrar determinados 
componentes primeiro para garantir que outros possam ser migrados com êxito.

2. Avaliação de riscos — mapear as dependências entre os componentes pode ajudá-lo a identificar 
possíveis riscos ou problemas que possam surgir durante o processo de migração. Por exemplo, você 
pode descobrir que certos componentes dependem de tecnologias desatualizadas ou sem suporte que 
podem causar problemas na nuvem.

3. Arquitetura de nuvem — mapear seus dados de aplicativos e infraestrutura também pode ajudá-lo a 
projetar uma arquitetura de nuvem adequada que atenda às suas necessidades organizacionais. Por 
exemplo, talvez seja necessário projetar uma arquitetura de várias camadas para suportar requisitos de 
alta disponibilidade ou escalabilidade.

No geral, mapear dados de aplicativos, dependências e infraestrutura é uma etapa crucial no processo de 
migração para a nuvem. O exercício de mapeamento pode ajudar você a entender melhor seu ambiente 
atual, identificar possíveis problemas ou riscos e projetar uma arquitetura de nuvem adequada.

Epopéias
Identifique e avalie as ferramentas de descoberta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os proprietários do 
ITSM.

Identifique os proprietários do 
Gerenciamento de Serviços de 
TI (ITSM) (geralmente entrando 
em contato com as equipes de 
suporte operacional).

Líder de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verificação do CMDB. Identifique o número de bancos 
de dados de gerenciamento 
de configuração (CMDBs) que 
contêm informações sobre ativos 
e, em seguida, identifique as 
fontes dessas informações.

Líder de migração

Identifique as ferramentas de 
descoberta e verifique o uso do 
BMC Discovery.

Se sua organização estiver 
usando o BMC Discovery para 
enviar dados sobre seu ambiente 
para a ferramenta CMDB, 
verifique o escopo e a cobertura 
de seus escaneamentos. Por 
exemplo, verifique se o BMC 
Discovery está examinando 
todos os data centers e se os 
servidores de acesso estão 
localizados em zonas de 
perímetro.

Líder de migração

Verifique o nível de modelagem 
do aplicativo.

Verifique se os aplicativos são 
modelados no BMC Discovery. 
Caso contrário, recomende o uso 
da ferramenta BMC Discovery 
para modelar quais instâncias de 
software em execução fornecem 
um aplicativo e um serviço 
comercial.

Engenheiro de migração, líder de 
migração

Extrair dados da infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Extraia dados em servidores 
físicos e virtuais.

Para extrair dados nos servidores 
físicos e virtuais verificados pelo 
BMC Discovery, use o Query 
Builder para executar a seguinte 
consulta:

search Host show key as 
 'Serverid', virtual, 
 name as 'HOSTNAME', 
 os_type as 'osName', 
 os_version as 'OS Version', 
 num_logical_processors as 
 'Logical Processor Counts', 
 cores_per_processor 
 as 'Cores per 
 Processor', logical_ram 
 as 'Logical RAM', 
 #Consumer:StorageUse:Provider:DiskDrive.size 
 as 'Size'

Observação: você pode usar 
dados extraídos para determinar 

Engenheiro de migração, líder de 
migração

1598

https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html
https://docs.bmc.com/docs/discovery/221/query-builder-1051985747.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Use o BMC Discovery para extrair 

dados de planejamento de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os tamanhos de instância 
apropriados para migração.

Extraia dados em aplicativos 
modelados.

Se seus aplicativos forem 
modelados no BMC Discovery, 
você poderá extrair dados sobre 
os servidores que executam o 
software do aplicativo. Para obter 
os nomes dos servidores, use o
Query Builder para executar a 
seguinte consulta:

search SoftwareInstance show 
 key as 'ApplicationID', 
 #RunningSoftware:HostedSoftware:Host:Host.key 
 as 'ReferenceID', type, 
 name

Nota: Os aplicativos são 
modelados no BMC Discovery 
por uma coleção de instâncias 
de software em execução. O 
aplicativo depende de todos 
os servidores que executam o 
software do aplicativo.

Proprietário do aplicativo BMC 
Discovery

Extraia dados em bancos de 
dados.

Para obter uma lista de todos 
os bancos de dados verificados 
e dos servidores em que esses 
bancos de dados estão sendo 
executados, use o Query 
Builder para executar a seguinte 
consulta:

search Database show key 
 as 'Key', name, type as 
 'Source Engine Type', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.name 
 as 'Software Instance', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.product_version 
 as 'Product Version', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.edition 
 as 'Edition', 
 #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.#RunningSoftware:HostedSoftware:Host:Host.key 
 as 'ServerID'

Proprietário do aplicativo
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dados de planejamento de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Extraia dados na comunicação 
do servidor.

Para obter informações sobre 
todas as comunicações de 
rede entre servidores coletadas 
pelo BMC Discovery a partir 
de registros históricos de 
comunicações de rede, use o
Query Builder para executar a 
seguinte consulta:

search Host 
 TRAVERSE 
 InferredElement:Inference:Associate:DiscoveryAccess 
 TRAVERSE 
 DiscoveryAccess:DiscoveryAccessResult:DiscoveryResult:NetworkConnectionList 
 TRAVERSE 
 List:List:Member:DiscoveredNetworkConnection 
 PROCESS WITH 
 networkConnectionInfo

Proprietário do aplicativo BMC 
Discovery

Extraia dados sobre a descoberta 
de aplicativos.

Para obter informações sobre 
dependências de aplicativos, use 
o Query Builder para executar a 
seguinte consulta:

search SoftwareInstance 
 show key as 'SRC App ID', 
 #Dependant:Dependency:DependedUpon:SoftwareInstance.key 
 as 'DEST App ID'

Proprietário do aplicativo BMC 
Discovery

Extraia dados sobre serviços 
empresariais.

Para extrair dados sobre serviços 
comerciais fornecidos por 
hosts, use o Query Builder para 
executar a seguinte consulta:

search Host show name, 
 #Host:HostedSoftware:AggregateSoftware:BusinessService.name 
 as 'Name'

Proprietário do aplicativo BMC 
Discovery

Solução de problemas

Problema Solução

Falha na execução de uma consulta ou contém 
colunas não preenchidas.

Analise os registros de ativos no BMC Discovery 
e determine quais campos você precisa. Em 
seguida, substitua esses campos na consulta 
usando o Criador de consultas.

Os detalhes de um ativo dependente não são 
preenchidos.

Isso provavelmente se deve às permissões de 
acesso ou à conectividade de rede. A ferramenta 
de descoberta pode não ter as permissões 
necessárias para acessar determinados ativos, 
especialmente se eles estiverem em redes 
diferentes ou em ambientes diferentes.
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Problema Solução
Recomendamos que você trabalhe em estreita 
colaboração com especialistas no assunto da 
descoberta para garantir que todos os ativos 
relevantes sejam identificados.

Recursos relacionados
Referências

• Direito ao licenciamento BMC Discovery (documentação da BMC)
• Recursos e componentes do BMC Discovery (documentação da BMC)
• Guia do usuário do BMC Discovery (documentação da BMC)
• Pesquisando dados (no BMC Discovery) (documentação da BMC)
• Descoberta e análise de portfólio para migração (AWS Prescriptive Guidance)

Tutoriais e vídeos

• BMC Discovery: Webinar - Melhores práticas de consulta de relatórios (Parte 1) (YouTube)

Realocar
Tópicos

• Migre um banco de dados Amazon RDS for Oracle para outra conta da AWS e região da AWS usando 
o AWS DMS para replicação contínua (p. 1601)

• Migre o VMware SDDC para o VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX (p. 1607)
• Migrar uma instância de banco de dados Amazon RDS para outra VPC ou conta (p. 1609)
• Migrar uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle (p. 1612)
• Migre um cluster do Amazon Redshift para uma região da AWS na China (p. 1616)
• Migre cargas de trabalho para a VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX (p. 1625)
• Transporte bancos de dados PostgreSQL entre duas instâncias de banco de dados do Amazon RDS 

usando pg_transport (p. 1645)

Migre um banco de dados Amazon RDS for Oracle 
para outra conta da AWS e região da AWS usando o 
AWS DMS para replicação contínua

Criado por Durga Prasad Cheepuri (AWS)

Tipo R: Realocar Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
Oracle

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração
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Migre o Amazon RDS for Oracle 

para outra região e conta da AWS

Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientações detalhadas sobre as etapas para migrar um Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) para banco de dados de origem Oracle para uma conta da AWS e para uma região 
da AWS diferentes. O padrão usa um DB snapshot para uma única carga completa de dados e habilita o 
AWS Database Migration Service (AWS DMS) para replicação contínua.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS que contém o banco de dados Amazon RDS for Oracle de origem, que foi 
criptografado usando uma chave não padrão do AWS Key Management Service (AWS KMS)

• Uma conta ativa da AWS em uma região da AWS diferente do banco de dados de origem, para usar no 
banco de dados Amazon RDS for Oracle de destino

• Nuvem privada virtual (VPC) emparelhamento entre as VPCs de origem e destino
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS
• Familiaridade com o uso de um banco de dados Oracle como alvo para o AWS DMS 

Versões do produto

• Versões Oracle 11g (versões 11.2.0.3.v1 e posteriores) e até 12.2 e 18c. Para obter a lista mais recente 
de versões e edições suportadas, consulte Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS 
DMS e com Uso de um banco de dados Oracle como destino para o AWS DMS na documentação da 
AWS. Para versões do Oracle suportadas pelo Amazon RDS, consulte Oracle no Amazon RDS.

Arquitetura
Pilhas de tecnologia de origem e destino

• Instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle

Arquitetura de replicação contínua

Ferramentas
Ferramentas usadas para carregar dados completos de uma só vez:

• snapshot de banco de dados do Amazon RDS — O Amazon RDS cria um snapshot do volume de 
armazenamento de sua instância de banco de dados, fazendo o backup de toda a instância de banco 
de dados, não apenas dos bancos de dados individuais. Ao criar um snapshot de banco de dados, você 
precisa identificar de qual instância de banco de dados deseja fazer backup e, em seguida, dar um nome 
para a sua instância de banco de dados para que você possa restaurar a partir dela depois. O tempo 
necessário para criar um snapshot varia com o tamanho dos bancos de dados. Como o snapshot inclui 
todo o volume de armazenamento, o tamanho de arquivos, como arquivos temporários, também afeta 
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Migre o Amazon RDS for Oracle 

para outra região e conta da AWS

o tempo necessário para criar o snapshot. Para obter mais informações sobre como usar snapshots de 
banco de dados, consulte Criar um snapshot de banco de dados na documentação do Amazon RDS.

• Chave KMS para criptografia do Amazon RDS - Ao criar uma instância de banco de dados criptografada, 
você também pode fornecer o identificador de chave KMS para a sua chave de criptografia. Se você não 
especificar um identificador de chave KMS, o Amazon RDS usará a chave de criptografia padrão para 
a sua nova instância de banco de dados. O AWS KMS cria a chave de criptografia padrão para a sua 
conta da AWS. A conta da AWS tem uma chave de criptografia padrão diferente para cada região da 
AWS. Para esse padrão, a instância de banco de dados Amazon RDS deve ser criptografada usando a 
chave KMS não padrão. Para obter mais informações sobre o uso de chaves KMS para criptografia do 
Amazon RDS, consulte Criptografando recursos do Amazon RDS na documentação do Amazon RDS.

Ferramentas usadas para replicação contínua:

• AWS DMS — Esse padrão usa o AWS DMS para replicar mudanças contínuas e manter os bancos 
de dados de origem e destino sincronizados. Para obter mais informações sobre o uso do AWS DMS 
para replicação contínua, consulte Trabalhando com uma instância de replicação do AWS DMS na 
documentação do AWS DMS.

Épicos
Configure sua conta de origem da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare a instância de banco de 
dados Oracle de origem.

Deixe a instância de banco 
de dados Amazon RDS for 
Oracle ser executada no modo 
ARCHIVELOG e defina o 
período de retenção. Para 
obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Amazon-
Managed.

DBA

Defina o registro em log 
complementar para a instância 
de banco de dados Oracle de 
origem.

Defina o registro em log 
complementar em nível de 
banco de dados e tabela para 
a instância de banco de dados 
Oracle do Amazon RDS. 
Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Amazon-
Managed.

DBA

Atualize a política de chaves do 
KMS na conta de origem.

Atualize a política de chaves 
KMS na conta de origem 
da AWS para permitir que a 
conta da AWS de destino use 
a chave KMS criptografada 
do Amazon RDS. Para obter 
detalhes, consulte https://
docs.aws.amazon.com/kms/
latest/developerguide/key-policy-

SysAdmin
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modifying .html#key-policy-
modifying-external -accounts.

Crie um snapshot manual de 
banco de dados do Amazon RDS 
da instância de banco de dados 
de origem.

  Usuário do AWS IAM

Compartilhe o snapshot manual 
e criptografado do Amazon RDS 
com a conta de destino da AWS.

Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
AmazonRDS/latest/UserGuide /
USER_ShareSnapshot .html.

Usuário do AWS IAM

Configure sua conta de destino da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexar uma política. Na conta de destino da 
AWS, anexe uma política de 
gerenciamento de identidade 
e acesso (IAM) da AWS ao 
usuário raiz do IAM, para permitir 
que o usuário do IAM copie um 
snapshot de banco de dados 
criptografado usando a chave 
compartilhada do AWS KMS.

SysAdmin

Mude para a região de origem da 
AWS.

  Usuário do AWS IAM

Copie o instantâneo 
compartilhado.

No console do Amazon 
RDS, no painel Snapshots, 
escolha Compartilhado comigo 
e selecione o instantâneo 
compartilhado. Copie o snapshot 
para a mesma região da 
AWS do banco de dados de 
origem usando o Amazon 
Resource Name (ARN) para 
a chave KMS usada pelo 
banco de dados de origem. 
Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
AmazonRDS/latest/UserGuide /
USER_CopySnapshot .html.

Usuário do AWS IAM

Mude para a região de destino 
da AWS e crie uma nova chave 
KMS.

  Usuário do AWS IAM

Copie o snapshot do. Mude para a região de origem 
da AWS. No console do Amazon 
RDS, no painel Snapshots, 
escolha Owned by Me e 
selecione o snapshot copiado. 

Usuário do IAM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Copie o snapshot para a região 
da AWS de destino usando a 
chave KMS para a nova região 
da AWS de destino.

Restaure o snapshot. Mude para a região de destino 
da AWS. No console do 
Amazon RDS, no painel 
Snapshots, escolha Owned 
by Me. Selecione o snapshot 
copiado e restaure-o em uma 
instância de banco de dados 
do Amazon RDS for Oracle. 
Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
AmazonRDS/latest/UserGuide /
USER_RestoreFromSnapshot .html.

Usuário do AWS IAM

Prepare seu banco de dados de origem para replicação contínua

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário Oracle com as 
permissões apropriadas.

Crie um usuário Oracle com 
os privilégios necessários 
para a Oracle como fonte 
para o AWS DMS. Para obter 
detalhes, consulte https://
docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide./
CHAP_Source.Oracle.html.

DBA

Configure o banco de dados de 
origem para o Oracle LogMiner 
ou o Oracle Binary Reader.

  DBA

Prepare seu banco de dados de destino para a replicação contínua

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário Oracle com as 
permissões apropriadas.

Crie um usuário Oracle com os 
privilégios necessários para a 
Oracle como alvo do AWS DMS. 
Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_Target.Oracle.html#CHAP_Target.Oracle.Privileges.

DBA
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Crie componentes do AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
na região de destino da AWS.

Crie uma instância de 
replicação na VPC da região 
de destino da AWS. Para 
obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_GettingStarted .html 
#CHAP_GettingStarted. 
ReplicationInstance.

Usuário do IAM

Crie endpoints de origem e 
destino com a criptografia 
necessária e teste as conexões.

Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_GettingStarted .html 
#CHAP_GettingStarted .Endpoints.

DBA

Crie tarefas de replicação. Para o tipo de migração, escolha 
replicação contínua. Para o 
ponto inicial da captura de 
dados de alteração (CDC), 
use o número de alteração do 
sistema Oracle (SCN) quando 
o snapshot do Amazon RDS foi 
capturado para carregamento 
total ou o timestamp quando o 
carregamento total foi obtido. 
Para TargetTablePrepMode, 
escolha DO_NOTHING. Se a 
tarefa tiver tabelas de dados 
de objetos binários grandes 
(LOB), escolha o modo LOB 
limitado e defina o tamanho 
máximo do LOB para o tamanho 
máximo dos dados de LOB na 
tabela. Habilitar o registro em 
log. Agrupe tabelas relacionadas 
por meio de chaves em uma 
única tarefa. Se houver tabelas 
com uma grande quantidade de 
dados de LOB e a tabela não 
tiver relação com outras tabelas, 
crie uma tarefa separada para 
ela com as configurações de 
LOB descritas anteriormente. 
Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide/
CHAP_GettingStarted .html 
#CHAP_GettingStarted .Tasks.

Usuário do IAM

Inicie as tarefas e monitore-as. Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/

Usuário do IAM
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dms/latest/userguide/
CHAP_Monitoring.html.

Habilite a validação da tarefa, se 
necessário.

Observe que habilitar a 
validação tem um impacto no 
desempenho da replicação. 
Para obter detalhes, consulte 
https://docs.aws.amazon.com/
dms/latest/userguide./
CHAP_Validating.html

Usuário do IAM

Recursos relacionados
• Alterando uma política de chaves do KMS 
• Criação de um snapshot de banco de dados manual do Amazon RDS 
• Compartilhamento de um snapshot de banco de dados manual do Amazon RDS 
• Copiando um instantâneo 
• Restauração a partir de um snapshot de banco de dados do Amazon RDS 
• Introdução ao AWS DMS 
• Usando um banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS 
• Usando um banco de dados Oracle como alvo para o AWS DMS 
• Configuração do AWS DMS usando emparelhamento de VPC 
• Como faço para compartilhar snapshots de banco de dados manuais do Amazon RDS ou snapshots de 

cluster de banco de dados com outra conta da AWS?  (Artigo AWS Central de Conhecimento)

Migre o VMware SDDC para o VMware Cloud on AWS 
usando o VMware HCX

Criado por Deepak Kumar (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Networking Alvo: VMware Cloud on AWS

Tipo R: realocar Tecnologias: migração; 
infraestrutura

Resumo
Esse padrão descreve o uso do VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) para migrar suas máquinas virtuais 
(VMs) e aplicativos locais para o VMware Cloud na Amazon Web Services (AWS). A migração usa o 
software de data center definido por software (SDDC) de nível empresarial da VMware na Nuvem AWS 
para fornecer acesso otimizado aos serviços da AWS. 

O VMware Cloud on AWS integra produtos de computação, armazenamento e virtualização de rede 
(vSphere, vSAN e VMware NSX) com o gerenciamento de servidores VMware vCenter, que é otimizado 
para ser executado em uma infraestrutura dedicada, elástica e básica da AWS. A infraestrutura resultante 
é de baixa manutenção, simplificada e hiperconvergente.   
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Com esse serviço, as equipes de TI podem gerenciar seus recursos baseados em nuvem com ferramentas 
familiares da VMware. Para mais informações, consulte VMware Cloud on AWS no site da VMware.

O VMware HCX oferece suporte a três tipos de migração para a nuvem:

• Hibridez (extensão do data center): estender um SDDC VMware local existente para a AWS para 
fornecer expansão de espaço, capacidade sob demanda, um ambiente de teste/desenvolvimento e 
desktops virtuais.

• Evacuação da nuvem (atualização da infraestrutura de todo o data center): consolidação de data centers 
e migração completa para a nuvem da AWS (incluindo lidar com a localização do data center ou o fim do 
contrato de locação).

• Migração específica de aplicativos: movendo aplicativos individuais para a nuvem da AWS para atender 
às necessidades comerciais específicas. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Cadastre-se em uma conta da AWS (para a criação do SDDC da VMware Cloud).
• Inscreva-se em uma conta My VMware. Registre-se em https://my.vmware.com/web/vmware/ e 

preencha todos os campos.
• Verifique a versão do vCenter e dos hosts e colete o número de VMs. Se possível, solicite uma 

exportação do RVTools para exibir informações sobre seus ambientes virtuais. Recomendamos o 
vCenter versão 6.0 ou superior. 

• Você deve implantar switches virtuais distribuídos se quiser estender as redes de data center (L2), testar 
o VMotion usando o HCX ou analisar a dependência do aplicativo usando o vRealize Network Insight.

• Escolha uma rede de sub-rede de gerenciamento atual local não conflitante para criar o SDDC na 
VMware Cloud on AWS.

• Valide os requisitos de HCX revisando os pré-requisitos fornecidos no Guia do usuário do VMware HCX. 
• Identifique e agrupe VMs para ondas de migração. Verifique se há VMs que você pode usar para testes.
• Colete todos os dados sobre consumo relativo de largura de banda, compressão de WAN e velocidade 

de transferência de dados.

Observações

• Não há necessidade do VMware NSX-V ou NSX-T no local.
• Sem custos adicionais para o HCX (ele está incluído no VMware Cloud on AWS).

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a solução HCX baseada em vários serviços de componentes. Cada 
componente suporta uma função específica na solução HCX. Para obter mais informações sobre cada 
componente do HCX, consulte a postagem do blog Migrando cargas de trabalho para a VMware Cloud on 
AWS com a extensão de nuvem híbrida (HCX).

Pilha de tecnologia de origem

• VMs e aplicativos locais gerenciados pelo VMware vSphere

Pilha de tecnologia alvo
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Amazon RDS para outra VPC ou conta

• VMware Cloud on AWS

Ferramentas
• VMware HCX — O VMware HCX é uma ferramenta que você pode usar para migrar seus aplicativos 

e cargas de trabalho entre data centers e ambientes de nuvem. Ele está incluído no VMware Cloud on 
AWS.

Epopéias
Executar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha uma estratégia de 
migração.

Decida se você deseja estender 
seu data center (hibridismo), 
mover todos os seus data 
centers (evacuação da nuvem) 
ou mover aplicativos específicos 
para a AWS.

SysAdmin, Proprietário do 
aplicativo

Valide os requisitos de HCX. Para obter informações sobre 
migração, consulte o Guia do 
usuário do VMware HCX.

SysAdmin, Proprietário do 
aplicativo

Migre para o VMware Cloud on AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre suas VMs ou aplicativos. Para obter mais informações, 
consulte Migração híbrida com 
VMware HCX na documentação 
da VMware.

SysAdmin, Proprietário do 
aplicativo

Recursos relacionados
• VMware Cloud on AWS: primeiros passos
• Migração híbrida com o VMware HCX
• Guia do usuário do VMware HCX
• Preços VMware Cloud on AWS
• Roteiro do VMware Cloud on AWS  

Migrar uma instância de banco de dados Amazon 
RDS para outra VPC ou conta

Criado por Virender Singla (AWS)
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Migrar uma instância de banco de dados 
Amazon RDS para outra VPC ou conta

Tipo R: Realocar Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar uma instância de banco de dados do Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) de uma nuvem privada virtual (VPC) para outra na mesma conta da 
AWS ou de uma conta da AWS para outra conta da AWS.

Esse padrão é útil se você quiser migrar suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS para outra 
VPC ou conta por motivos de segregação ou segurança. (Por exemplo, convém colocar sua pilha de 
aplicativos e banco de dados em contas diferentes.) 

Como essa migração causa tempo de inatividade do banco de dados, você precisa planejar 
adequadamente. Migrar uma instância de banco de dados para outra conta da AWS causa mais tempo de 
inatividade do que migrá-la para outra VPC, porque tirar um snapshot manual, compartilhá-lo e restaurar o 
snapshot na conta de destino leva tempo. Como alternativa, você pode usar o AWS Data Migration Service 
(AWS DMS) para minimizar o tempo de inatividade da alteração. No entanto, esse processo também pode 
ser demorado, dependendo das alterações no banco de dados e das taxas de transação.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Permissões e do AWS Identity and Access Management (IAM) são necessárias para VPC, sub-redes e 

console do Amazon RDS.

Limitações

• Migre em horários de pico baixos, pois as alterações em uma VPC causam a reinicialização do banco de 
dados, resultando em paralisações do aplicativo.

• Limitações ao migrar o Amazon RDS para outra VPC:
• O Amazon RDS não deve estar em várias zonas de disponibilidade.
• O Amazon RDS não deve ter nenhuma réplica de leitura.
• O grupo de sub-redes criado na VPC de destino deve ter sub-redes da zona de disponibilidade em 

que o banco de dados de origem é executado.
• Limitações ao migrar o Amazon RDS para outra conta da AWS:

• Atualmente, não há suporte para o compartilhamento de snapshots criptografados com a chave de 
serviço padrão do Amazon RDS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Instâncias de banco de dados do Amazon RDS em uma conta VPC/AWS
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Migrar uma instância de banco de dados 
Amazon RDS para outra VPC ou conta

Pilha de tecnologias alvo

• Instâncias de banco de dados do Amazon RDS em outra conta VPC/AWS

Ferramentas
• AWS DMS — Se o tempo de inatividade do banco de dados for uma preocupação ao migrar uma 

instância de banco de dados Amazon RDS para outra conta, use o AWS Data Migration Services (AWS 
DMS). Esse serviço fornece replicação de dados, o que geralmente causa menos de 5 minutos de tempo 
de interrupção.

Épicos
Migre para uma VPC diferente na mesma conta da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nova VPC. No console da Amazon VPC, crie 
uma nova VPC e sub-redes com 
as propriedades e intervalos de 
endereços IP desejados.

Admin

Crie um grupo de sub-redes de 
banco de dados.

No console do Amazon RDS, 
escolha “Grupos de sub-rede”, 
escolha “Criar grupo de sub-
rede de banco de dados” e, em 
seguida, insira o nome da sub-
rede, a descrição e a ID da VPC.

Admin

Modifique a instância de banco 
de dados do Amazon RDS para 
escolher um novo grupo de 
sub-rede e um novo grupo de 
segurança.

No console do Amazon RDS, em 
Rede e Segurança, escolha o 
grupo de sub-redes associado 
à nova VPC e, em seguida, 
escolha o grupo de segurança 
apropriado para essa VPC. 
Selecione “Apply immediately 
(Aplicar imediatamente)”.

Admin

Migrar para uma conta diferente da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um novo grupo de VPC e 
sub-rede na conta de destino da 
AWS.

No console da Amazon VPC, 
crie uma nova VPC com as 
propriedades e os intervalos de 
endereços IP desejados. Crie 
sub-redes e, em seguida, crie 
grupos de sub-redes de banco 
de dados no console do Amazon 
RDS.

Admin

Faça um instantâneo manual do 
banco de dados e compartilhe 

Compartilhe o snapshot com 
a conta da AWS de destino 

Admin
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Migrar um banco de dados do Amazon RDS for Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o instantâneo com a conta de 
destino.

fornecendo o ID da conta de 
destino.

Inicie uma nova instância de 
banco de dados Amazon RDS a 
partir do snapshot compartilhado 
no novo grupo de sub-redes.

  Admin

Recursos relacionados
• Documentação da Amazon VPC
• Documentação do Amazon RDS
• Como alterar a VPC de uma instância de banco de dados RDS?  (AWS Artigo da Central de 

Conhecimento)
• Como transfiro a propriedade dos recursos do Amazon RDS para uma conta diferente da AWS?  (AWS 

Artigo da Central de Conhecimento)
• Como faço para compartilhar snapshots de banco de dados manuais do Amazon RDS ou snapshots de 

cluster de banco de dados com outra conta da AWS?  (AWS Artigo da Central de Conhecimento)
• Documentação do AWS DMS

Migrar uma instância de banco de dados do Amazon 
RDS for Oracle

Criado por Pinesh Singal (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
Oracle

Tipo R: Realocar Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão de migração fornece step-by-step orientação para migrar uma instância do Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para banco de dados Oracle (DB) de uma nuvem privada virtual (VPC) 
para outra VPC na mesma conta Amazon Web Services (AWS). Por exemplo, você pode usar esse padrão 
se sua empresa exigir que o banco de dados e o servidor de aplicativos do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) estejam na mesma VPC.

O padrão descreve uma estratégia de migração on-line com quase nenhum tempo de inatividade para um 
banco de dados de origem Oracle de vários terabytes com um alto número de transações.

Para mover uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle VPC é necessário alterar o 
grupo de sub-redes do Amazon RDS. Esse grupo de sub-redes precisa ser pré-configurado com a nova 
VPC e as sub-redes necessárias. Durante a mudança da VPC de uma rede para outra, a instância do 
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Amazon RDS é reinicializada, portanto, o banco de dados não estará acessível enquanto a movimentação 
estiver em andamento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Duas VPCs com sub-redes privadas
• Uma instância de banco de dados Amazon RDS para Oracle (ativa e em execução), configurada com 

grupos de segurança de entrada e saída

Limitações

• Não há suporte para uma instância de banco de dados que abrange várias zonas de disponibilidade 
(Multi-AZ). Esse padrão, no entanto, fornece uma maneira de contornar essa limitação.

• A instância de banco de dados não pode ser migrada enquanto uma réplica de leitura está ativada.
• O grupo de sub-redes na nova VPC deve estar na mesma zona de disponibilidade que o banco de 

dados.
• A migração deve ocorrer durante o período de manutenção programado ou em horários de baixo 

tráfego, pois mover o banco de dados para outra VPC causa a reinicialização do banco de dados, 
resultando em paralisações do aplicativo por alguns minutos.

Versões do produto

• Instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle, 12.1.0.2 e posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle 12.1.0.2.v22 em uma VPC
• Uma VPC configurada em uma tabela de rotas separada
• Grupos de sub-rede do Amazon RDS configurados em uma VPC
• Grupos de opções do Amazon RDS (se necessário)

Pilha de tecnologias de destino

• Instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle com a versão 12.1.0.2.v22 em outra VPC
• Amazon VPC configurado em rota separada
• Grupos de sub-rede do Amazon RDS configurados na nova VPC
• Grupos de opções do Amazon RDS (se necessário)

Arquitetura de origem e destino

O diagrama a seguir mostra o uso do console para mover o Amazon RDS for Oracle DB de uma sub-rede 
privada em uma VPC para uma sub-rede privada em uma VPC diferente.

1. Use o console para modificar a instância de origem do banco de dados do Amazon RDS for Oracle.
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2. Na VPC de destino, modifique o grupo de sub-redes e modifique o grupo de opções, se usado.

Ferramentas
• Amazon RDS — O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um serviço Web que facilita 

a configuração, a operação e escalabilidade de um banco de dados relacional na Nuvem AWS. Ele 
fornece capacidade econômica e redimensionável para um banco de dados relacional e gerencia tarefas 
comuns de administração de banco de dados. Esse padrão usa o Amazon RDS for Oracle.

Epopeias
Alterar a configuração do banco de dados Amazon RDS for Oracle na VPC existente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de sub-redes. Configure um grupo de sub-redes 
no Amazon RDS.

AWS geral

Crie um grupo de opções. (Opcional) Configure um grupo 
de opções no Amazon RDS.

AWS geral

Modifique a instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle.

Modifique o banco de dados com 
o grupo de sub-redes e o grupo 
de opções.

AWS geral, DBA

Atualize o banco de dados 
Oracle, se necessário.

Para migrar o banco de dados 
de origem do Amazon RDS 
for Oracle, faça as seguintes 
alterações:

• Remova as réplicas de leitura, 
se elas existirem.

• Desative o recurso Multi-AZ, se 
ele estiver ativado.

AWS geral

Configurar o banco de dados do Amazon RDS for Oracle na VPC de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de sub-redes. No Amazon RDS, configure um 
grupo de sub-redes usando a 
sub-rede da nova VPC e a zona 
de disponibilidade do banco de 
dados.

AWS geral

Crie um grupo de opções. (Opcional) Configure um grupo 
de opções no Amazon RDS.

AWS geral

Modifique o banco de dados do 
Amazon RDS for Oracle.

Modifique o banco de dados 
com o novo grupo de sub-redes 
e o grupo de opções da nova 
VPC. Você pode aplicar essas 
alterações imediatamente ou em 
uma janela de manutenção.

AWS geral, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Pode demorar vários minutos 
para que a modificação 
seja concluída. Durante a 
modificação, você verá as 
seguintes mudanças de status:

• moving-to-vpc
• Configuring-enhanced-

monitoring
• Modifying
• Disponível

A modificação anexará o grupo 
de segurança padrão da nova 
VPC. Anexe um novo grupo de 
segurança conforme necessário 
para o Amazon RDS for Oracle.

Atualize o banco de dados do 
Amazon RDS for Oracle, se 
necessário.

Depois de migrar para o banco 
de dados Amazon RDS for 
Oracle de destino na nova VPC, 
faça as seguintes modificações, 
se necessário:

• Ative as réplicas de leitura, 
se elas existirem no banco de 
dados de origem.

• Ative o recurso Multi-AZ, se 
ele estiver ativado no banco de 
dados de origem.

AWS geral

Teste a conectividade do 
aplicativo.

Execute um teste de 
conectividade do banco de dados 
a partir de qualquer aplicativo. 
Confirme se o Amazon RDS 
modificado para banco de 
dados Oracle na nova VPC está 
conectado e pode ser acessado 
a partir do aplicativo.

Preferencial do aplicativo

Recursos relacionados
• Documentação da Amazon VPC
• VPCs e sub-redes
• Como trabalhar com uma instância de banco de dados em uma VPC
• Documentação do Amazon RDS
• Oracle no Amazon RDS
• Console Amazon RDS
• Como altero a VPC para uma instância de banco de dados do Amazon RDS?
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Migre um cluster do Amazon Redshift para uma região 
da AWS na China

Criado por Jing Yan (AWS)

Tipo R: Realocar Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift

Origem:  AWS Redshift

Destino:  AWS Redshift

Resumo
Esse padrão fornece uma step-by-step abordagem para migrar um cluster do Amazon Redshift para uma 
região da AWS na China a partir de outra região da AWS.

Esse padrão usa comandos SQL para recriar todos os objetos do banco de dados e usa o comando 
UNLOAD para mover esses dados do Amazon Redshift para um bucket do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) na região de origem. Em seguida, os dados são migrados para um bucket do S3 na 
região da AWS na China. O comando COPY é usado para carregar dados do bucket do S3 e transferi-los 
para o cluster do Amazon Redshift de destino.

Atualmente, o Amazon Redshift não oferece suporte a recursos entre regiões, como cópia de snapshots 
para regiões da AWS na China. Esse padrão fornece uma maneira de contornar essa limitação. Você 
também pode reverter as etapas desse padrão para migrar dados de uma região da AWS na China para 
outra região da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Contas ativas da AWS em uma região da China e em uma região da AWS fora da China
• Clusters existentes do Amazon Redshift em uma região da China e em uma região da AWS fora da 

China

Limitações

• Essa é uma migração offline, o que significa que o cluster Amazon Redshift de origem não pode realizar 
operações de gravação durante a migração.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Cluster Amazon Redshift em uma região da AWS fora da China

Pilha de tecnologias alvo

• Cluster Amazon Redshift em uma região da AWS na China
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Arquitetura alvo

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance. Você pode usar 
o Amazon S3 para armazenar dados do Amazon Redshift e copiar dados de um bucket do S3 para o 
Amazon Redshift.

• Amazon Redshift — O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse em escala de petabytes 
totalmente gerenciado na nuvem. 

• psql — psql é um front-end baseado em terminal para o PostgreSQL. 

Épicos
Prepare-se para a migração na região de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie e configure uma instância 
do EC2 na região de origem.

Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra 
o console do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Sua região atual é exibida na 
barra de navegação na parte 
superior da tela. Essa região não 
pode ser uma região da AWS na 
China. No painel do console do 
Amazon EC2, escolha “Launch 
instance (Executar instância) e 
crie e configure uma instância 
do EC2. Importante: Garanta 
que seus grupos de segurança 
do EC2 para regras de entrada 
permitam acesso irrestrito à 
porta TCP 22 de sua máquina 
de origem. Para obter instruções 
sobre como iniciar e configurar 
uma instância do EC2, consulte a 
seção “Recursos relacionados”.

DBA, Desenvolvedor

Instale a ferramenta psql. Baixe e instale PostgreSQL. O 
Amazon Redshift não fornece a 
ferramenta psql, ele é instalado 
com PostgreSQL. Para obter 
mais informações sobre 
como usar o psql e instalar as 
ferramentas do PostgreSQL, 
consulte a seção “Recursos 
relacionados”.

DBA

Registre os detalhes do cluster 
do Amazon Redshift.

Abra o console do Amazon 
Redshift e escolha “Clusters” 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
no painel de navegação. Em 
seguida, escolha o nome do 
cluster do Amazon Redshift na 
lista. Na guia “Propriedades”, na 
seção “Configurações do banco 
de dados”, registre o “Nome do 
banco de dados” e “Porta”. Abra 
a seção “Detalhes da conexão” e 
registre o “Endpoint”, que está no 
<port><databasename>formato 
“endpoint:/”. Importante: Garanta 
que seus grupos de segurança 
do Amazon Redshift para regras 
de entrada permitam acesso 
irrestrito à porta TCP 5439 de 
sua instância do EC2.

Connect o psql ao cluster do 
Amazon Redshift.

Em um prompt de comando, 
especifique as informações 
de conexão executando o 
<endpoint><userid><databasename><port>comando 
“psql -h -U -d -p”. No prompt da 
senha do psql, digite a senha do 
<userid>usuário “”. Em seguida, 
você está conectado ao cluster 
do Amazon Redshift e pode 
inserir comandos de forma 
interativa.

DBA

Crie um bucket do S3. Abra o console do Amazon 
S3 e crie um bucket do S3 
para armazenar os arquivos 
exportados do Amazon Redshift. 
Para obter instruções sobre 
como criar um bucket do S3, 
consulte a seção “Recursos 
relacionados”.

DBA, AWS General

Crie uma política do IAM 
que ofereça suporte ao 
descarregamento de dados.

Abra o console do AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
e escolha “Políticas”. Escolha 
“Criar política” e escolha a 
guia “JSON”. Copie e cole a 
política do IAM para descarregar 
dados da seção “Informações 
adicionais”. Importante: Substitua 
“s3_bucket_name” pelo nome do 
bucket do S3. Escolha “Revisar 
política” e insira um nome e uma 
descrição para a política. Escolha 
“Criar política”.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM para 
permitir a operação UNLOAD do 
Amazon Redshift.

Abra o console do IAM e escolha 
“Funções”. Escolha “Criar 
função” e escolha “Serviço da 
AWS” em “Selecionar tipo de 
entidade confiável”. Escolha 
“Redshift” para o serviço, escolha 
“Redshift — Personalizável” e, 
em seguida, escolha “Avançar”. 
Escolha a política de “Descarga” 
que você criou antes e escolha 
“Avançar”. Insira um “Nome da 
função” e escolha “Criar função”.

DBA

Associe a função do IAM ao 
cluster do Amazon Redshift.

Abra o console do Amazon 
Redshift e escolha “Gerenciar 
funções do IAM”. Escolha 
“Funções disponíveis” no menu 
suspenso e escolha a função 
que você criou antes. Escolha 
“Aplicar alterações”. Quando o 
“Status” da função do IAM em 
“Gerenciar funções do IAM” for 
exibido como “Em sincronia”, 
você poderá executar o comando 
UNLOAD.

DBA

Interrompa as operações de 
gravação no cluster do Amazon 
Redshift.

Você deve se lembrar de 
interromper todas as operações 
de gravação no cluster de origem 
do Amazon Redshift até que a 
migração seja concluída.

DBA

Prepare-se para a migração na região alvo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie e configure uma instância 
do EC2 na região de destino.

Faça login no AWS Management 
Console de uma região na China, 
Pequim ou Ningxia. No console 
do Amazon EC2, escolha 
“Launch instance (Executar 
instância) e crie e configure uma 
instância do EC2. Importante: 
Certifique-se de que seus grupos 
de segurança do Amazon EC2 
para regras de entrada permitam 
acesso irrestrito à porta TCP 
22 de sua máquina de origem. 
Para obter mais instruções sobre 
como iniciar e configurar uma 
instância do EC2, consulte a 
seção “Recursos relacionados”.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre os detalhes do cluster 
do Amazon Redshift.

Abra o console do Amazon 
Redshift e escolha “Clusters” 
no painel de navegação. Em 
seguida, escolha o nome do 
cluster do Amazon Redshift na 
lista. Na guia “Propriedades”, na 
seção “Configurações do banco 
de dados”, registre o “Nome do 
banco de dados” e “Porta”. Abra 
a seção “Detalhes da conexão” e 
registre o “Endpoint”, que está no 
<port><databasename>formato 
“endpoint:/”. Importante: 
Certifique-se de que seus grupos 
de segurança do Amazon 
Redshift para regras de entrada 
permitam acesso irrestrito à porta 
TCP 5439 de sua instância do 
EC2.

DBA

Connect o psql ao cluster do 
Amazon Redshift.

Em um prompt de comando, 
especifique as informações 
de conexão executando o 
<endpoint><userid><databasename><port>comando 
“psql -h -U -d -p”. No prompt da 
senha do psql, digite a senha do 
<userid>usuário “”. Em seguida, 
você está conectado ao cluster 
do Amazon Redshift e pode 
inserir comandos de forma 
interativa.

DBA

Crie um bucket do S3. Abra o console do Amazon 
S3 e crie um bucket do S3 
para armazenar os arquivos 
exportados do Amazon Redshift. 
Para obter ajuda com relação a 
esta e outras histórias, consulte a 
seção “Recursos relacionados”.

DBA

Crie uma política do IAM que 
suporte a cópia de dados.

Abra o console do IAM e 
escolha “Políticas”. Escolha 
“Criar política” e escolha a 
guia “JSON”. Copie e cole a 
política do IAM para copiar 
dados da seção “Informações 
adicionais”. Importante: Substitua 
“s3_bucket_name” pelo nome do 
bucket do S3. Escolha “Revisar 
política” e insira um nome e uma 
descrição para a política. Escolha 
“Criar política”.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do IAM para 
permitir a operação COPY para o 
Amazon Redshift.

Abra o console do IAM e escolha 
“Funções”. Escolha “Criar 
função” e escolha “Serviço da 
AWS” em “Selecionar tipo de 
entidade confiável”. Escolha 
“Redshift” para o serviço, escolha 
“Redshift — Personalizável” e, 
em seguida, escolha “Avançar”. 
Escolha a política de “Cópia” 
que você criou antes e escolha 
“Avançar”. Insira um “Nome da 
função” e escolha “Criar função”.

DBA

Associe a função do IAM ao 
cluster do Amazon Redshift.

Abra o console do Amazon 
Redshift e escolha “Gerenciar 
funções do IAM”. Escolha 
“Funções disponíveis” no menu 
suspenso e escolha a função 
que você criou antes. Escolha 
“Aplicar alterações”. Quando o 
“Status” da função do IAM em 
“Gerenciar funções do IAM” for 
exibido como “Em sincronia”, 
você poderá executar o comando 
“COPY”.

DBA

Verifique os dados de origem e as informações do objeto antes de iniciar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique as linhas nas tabelas de 
origem do Amazon Redshift.

Use os scripts na seção 
“Informações adicionais” para 
verificar e registrar o número de 
linhas nas tabelas de origem do 
Amazon Redshift. Lembre-se de 
dividir os dados uniformemente 
para os scripts UNLOAD 
e COPY. Isso melhorará o 
descarregamento e a eficiência 
do carregamento de dados, pois 
a quantidade de dados coberta 
por cada script será balanceada.

DBA

Verifique o número de objetos 
de banco de dados no cluster de 
origem do Amazon Redshift.

Use os scripts na seção 
“Informações adicionais” para 
verificar e registrar o número 
de bancos de dados, usuários, 
esquemas, tabelas, visualizações 
e funções definidas pelo usuário 
(UDFs) em seu cluster Amazon 
Redshift de origem.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os resultados da 
instrução SQL antes da 
migração.

Algumas instruções SQL para 
validação de dados devem ser 
classificadas de acordo com as 
situações reais de negócios e 
dados. Isso serve para verificar 
os dados importados para 
garantir que sejam consistentes e 
exibidos corretamente.

DBA

Migrar dados e objetos para a região de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere scripts DDL do Amazon 
Redshift.

Gere scripts da Data Definition 
Language (DDL) usando os links 
da seção “Instruções SQL para 
consultar o Amazon Redshift” na 
seção “Informações adicionais”. 
Esses scripts DDL devem incluir 
as consultas “criar usuário”, 
“criar esquema”, “privilégios no 
esquema para o usuário”, “criar 
tabela/visualização”, “privilégios 
em objetos para o usuário” e 
“criar função”.

DBA

Crie objetos no cluster do 
Amazon Redshift para a região 
de destino.

Execute scripts DDL usando a 
AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) na região da AWS 
na China. Esses scripts criarão 
objetos no cluster do Amazon 
Redshift para a região de 
destino.

DBA

Descarregue os dados de origem 
do cluster Amazon Redshift no 
bucket do S3.

Execute o comando UNLOAD 
para descarregar dados do 
cluster do Amazon Redshift na 
região de origem para o bucket 
do S3.

DBA, Desenvolvedor

Transfira os dados do bucket 
da Região S3 de origem para o 
bucket da Região S3 de destino.

Transfira os dados do bucket 
da região S3 de origem para o 
bucket do S3 de destino. Como 
o comando “$ aws s3 sync” não 
pode ser usado, certifique-se 
de usar o processo descrito 
no artigo “Transferindo dados 
do Amazon S3 das regiões da 
AWS para as regiões da AWS 
na China” na seção “Recursos 
relacionados”.

Desenvolvedor

Carregue dados no cluster do 
Amazon Redshift de destino.

Na ferramenta psql para sua 
região de destino, execute o 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
comando COPY para carregar 
dados do bucket do S3 para o 
cluster do Amazon Redshift de 
destino.

Verifique os dados nas regiões de origem e de destino após a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique e compare o número de 
linhas nas tabelas de origem e de 
destino.

Verifique e compare o número de 
linhas da tabela nas regiões de 
origem e de destino para garantir 
que todas sejam migradas.

DBA

Verifique e compare o número 
de objetos de banco de dados de 
origem e de destino.

Verifique e compare todos os 
objetos de banco de dados nas 
regiões de origem e de destino 
para garantir que todos sejam 
migrados.

DBA

Verifique e compare os 
resultados do script SQL nas 
regiões de origem e de destino.

Execute os scripts SQL 
preparados antes da migração. 
Verifique e compare os dados 
para garantir que os resultados 
do SQL estejam corretos.

DBA

Redefina as senhas de todos os 
usuários no cluster do Amazon 
Redshift de destino.

Depois que a migração for 
concluída e todos os dados 
forem verificados, você deverá 
redefinir todas as senhas de 
usuário para o cluster do Amazon 
Redshift na região da AWS na 
China.

DBA

Recursos relacionados
• Transferência de dados do Amazon S3 das regiões da AWS para as regiões da AWS na China
• Criar um bucket do S3
• Redefinindo uma senha de usuário do Amazon Redshift
• documentação psql

Informações adicionais
Política do IAM para descarregar dados

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name"] 

1623

http://aws.amazon.com/cn/blogs/storage/transferring-amazon-s3-data-from-aws-regions-to-aws-regions-in-china/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_ALTER_USER.html
https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/app-psql.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões

    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:DeleteObject"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*"] 
    } 
  ]
}

Política do IAM para copiar dados

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:GetObject"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*"] 
    } 
  ]
}

Instruções SQL para consultar o Amazon Redshift

##Database

select * from pg_database where datdba>1;

##User

select * from pg_user where usesysid>1;

##Schema

SELECT n.nspname AS "Name", 

  pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"

FROM pg_catalog.pg_namespace n

WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'

ORDER BY 1;

##Table

select count(*) from pg_tables where schemaname not in ('pg_catalog','information_schema');

select schemaname,count(*) from pg_tables where schemaname not in 
 ('pg_catalog','information_schema') group by schemaname order by 1;

##View

SELECT  

    n.nspname AS schemaname,c.relname AS viewname,pg_catalog.pg_get_userbyid(c.relowner) as 
 "Owner"

FROM  
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    pg_catalog.pg_class AS c

INNER JOIN 

    pg_catalog.pg_namespace AS n 

    ON c.relnamespace = n.oid

WHERE relkind = 'v' and n.nspname not in ('information_schema','pg_catalog');

##UDF

SELECT  

   n.nspname AS schemaname, 

   p.proname AS proname, 

   pg_catalog.pg_get_userbyid(p.proowner) as "Owner"

FROM pg_proc p

LEFT JOIN pg_namespace n on n.oid = p.pronamespace

WHERE p.proowner != 1;

Scripts SQL para gerar instruções DDL

• Script Get_schema_priv_by_user
• script Generate_tbl_ddl
• Generate_view_DDL
• Generate_user_grant_revoke_DDL
• Gerar UDF_DDL

Migre cargas de trabalho para a VMware Cloud on 
AWS usando o VMware HCX
Criado por Deepak Kumar (AWS) e Himanshu Gupta (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: cargas de trabalho locais 
da VMware

Alvo: VMware Cloud on AWS

Tipo R: realocar Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Tecnologias: migração; nuvem 
híbrida

Serviços da AWS: VMware Cloud 
on AWS; Amazon VPC

Resumo
Esse padrão explica como você pode usar o VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) para migrar cargas 
de trabalho do seu ambiente VMware local para o VMware Cloud on AWS sem alterar a plataforma 
subjacente. O VMware HCX simplifica a migração, ajuda a reequilibrar as cargas de trabalho, ajuda 
a proteger os dados e otimiza os processos de recuperação de desastres para data centers locais e 
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servidores em nuvem. O padrão discute as etapas de instalação, configuração, atualização e desinstalação 
do HCX.

O HCX oferece suporte ao seguinte:

• Versões mais antigas do VMware vSphere — O HCX ajuda você a migrar máquinas virtuais (VMs) de 
versões mais antigas do vSphere para o VMware Cloud on AWS. Os hosts são atualizados e reparados 
automaticamente para eliminar atualizações demoradas na preparação para a migração.

• Migrações em massa — Você pode usar o HCX com um serviço de otimização de WAN para migrar um 
grande número de VMs em uma única etapa, sem tempo de inatividade, para expandir suas redes locais 
para a nuvem.

• Ambientes de rede heterogêneos — Sua rede atual (como vSphere, NSX, VXLAN ou NSX-T) determina 
a complexidade de sua migração. O HCX extrai os fundamentos do seu aplicativo de rede e estende sua 
rede atual para a nuvem sem exigir procedimentos complicados.

• Velocidades de rede lentas — As migrações geralmente exigem velocidades de conexão acima de 250 
Mbps. O HCX pode migrar suas cargas de trabalho em velocidades muito mais baixas, em torno de 100 
Mbps.

O HCX oferece suporte a três tipos de migrações para a nuvem:

• Hibridez (extensão do data center) — Estendendo um data center definido por software (SDDC) 
existente e local da VMware para a AWS para fornecer expansão de espaço, capacidade sob demanda, 
um ambiente de teste/desenvolvimento e desktops virtuais.

• Evacuação da nuvem (atualização da infraestrutura de todo o data center) — Consolidar os data centers 
e migrar completamente para a nuvem da AWS (incluindo lidar com a localização do data center ou o fim 
do contrato de locação).

• Migração específica de aplicativos — Migração de aplicativos individuais para a nuvem da AWS para 
atender às necessidades comerciais específicas. 

Você pode usar o HCX para migrar cargas de trabalho bidirecionalmente entre seu ambiente local e o 
VMware Cloud on AWS. O HCX oferece várias maneiras de migrar suas cargas de trabalho entre os locais 
de origem e de destino:

• A migração a frio do HCX migra VMs que estão off-line. Esse método é adequado para VMs desligadas 
porque exige um tempo de inatividade significativo.

• O HCX VMotion usa o protocolo VMware VMotion para mover VMs. O HCX VMotion oferece migração 
sem tempo de inatividade, mas só pode migrar uma VM por vez.

• O HCX Bulk Migration usa os protocolos de replicação do VMware vSphere para mover as VMs para o 
destino. Você pode migrar várias VMs em parallel e agendar uma transição. O tempo de inatividade é 
equivalente a uma reinicialização do servidor, e a alternância para todas as VMs ocorre em parallel.

• O HCX Replication Assisted VMotion (RAV) é uma combinação da migração em massa do HCX e do 
HCX VMotion. Ele fornece migrações parallel, agendamento e tempo de inatividade zero.

• A migração assistida pelo HCX OS ajuda a migrar várias VMs em massa quando você usa vários 
hipervisores e VMs que não são do vSphere no local. A migração assistida pelo HCX OS é gratuita 
quando você a usa para migrar do local para o VMware Cloud on AWS, mas requer licenças adicionais 
quando você deseja migrar entre dois ambientes locais ou do local para outros provedores de nuvem.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta VMware para acessar o console VMware em vmware.com.
• As seguintes portas de firewall são necessárias para o HCX.
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Se a rede local tiver firewalls internos, você precisará permitir mais algumas portas localmente 
dentro do data center. Para obter uma lista completa dos requisitos de porta para o HCX, consulte a
documentação do VMware HCX.

Origem Destination (Destino) Port (Porta)

HCX Manager e IP de 
dispositivos no local

HCX Manager e IP de 
dispositivos na VMware Cloud 
on AWS

UDP 500, UDP 4500 e ICMP

HCX Manager e IP de 
dispositivos no local

connect.hcx.vmware.com | 
hybridity-depot.vmware.com

TCP 443

HCX Manager e IP de 
dispositivos no local

URL da nuvem do HCX TCP 443

• Para configurar o HCX, você precisa do IP do Sistema de Nomes de Domínio (DNS), do nome de 
domínio totalmente qualificado (FQDN) do vCenter, do FQDN do servidor NTP, do usuário de logon 
único (SSO) e informações semelhantes. Reúna esses detalhes com antecedência para evitar atrasos 
na implantação.

Limitações

Você pode usar o dispositivo Network Extension para estender no máximo oito redes entre o ambiente 
local e o VMware Cloud on AWS. Para obter uma lista completa dos limites do serviço HCX, consulte a
documentação do VMware HCX.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Cargas de trabalho do VMware no local

Pilha de tecnologia alvo

• VMware Cloud on AWS

Ferramentas
Ferramentas

• O VMware Cloud on AWS é um serviço desenvolvido em conjunto pela AWS e pela VMware para ajudá-
lo a migrar e estender seus ambientes locais baseados no VMware vSphere para a Nuvem AWS.

• O VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) é um utilitário da VMware para migrar cargas de trabalho do 
seu ambiente VMware local para o VMware Cloud on AWS sem alterar a plataforma subjacente.
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Epopéias
Implantar o HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Habilite o serviço HCX no 
VMware Cloud on AWS

1. Faça login no console do 
VMware Cloud on AWS.

2. Navegue até seu SDCC e 
escolha Exibir detalhes.

3. Escolha a guia
Complementos.

4. Escolha Open HCX.
5. Escolha Implantar HCX e 

confirme. A implantação do 
HCX começará.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas

Gere a chave de ativação do 
HCX.

1. No console do VMware Cloud 
on AWS.

2. Navegue até seu SDCC e 
escolha Exibir detalhes.

3. Escolha a guia
Complementos.

4. Escolha Abrir HCX e, em 
seguida, escolha Chaves de 
ativação.

5. Escolha Criar chave de 
ativação e copie a chave.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas

Adicione regras de firewall para 
HCX no SDDC na nuvem.

Depois que o HCX Manager 
for implantado, você precisará 
configurar regras de firewall 
para permitir a comunicação 
entre o ambiente local e o 
SDDC. Você precisa criar duas 
regras de firewall: uma para 
comunicações de entrada e outra 
para comunicações de saída.

1. No console do VMware 
Cloud on AWS, selecione seu 
SDDC e navegue até Rede e 
Segurança.

2. Escolha Gateway Firewall e, 
em seguida, escolha a guia
Management Gateway.

3. Escolha Adicionar regra e crie 
uma regra de saída:
a. Forneça o nome da regra.
b. Edite a fonte e selecione

HCX.
c. Edite o destino e forneça o 

IP e a sub-rede locais onde 
o HCX pode ser acessado.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
d. Para Serviços, escolha

Qualquer.
e. Em Ação, escolha Permitir.
f. Escolha Publish.

4. Escolha Adicionar regra e crie 
uma regra de entrada:
a. Forneça o nome da regra.
b. Edite a fonte e forneça o IP 

e a sub-rede locais onde o 
HCX pode ser acessado.

c. Edite o destino e selecione
HCX.

d. Para Serviços, escolha 
SSH, HTTPS, TCP (9443) e 
ICMP.

e. Em Ação, escolha Permitir.
f. Escolha Publish.

Instale o HCX Manager no local. 1. Faça login no vCenter na 
nuvem e navegue até o HCX a 
partir do menu.

2. No painel do HCX, escolha
Administração, Atualizações 
do sistema.

3. Solicite o link de download 
do VMware HCX Connector e 
baixe o arquivo OVA local.

4. Faça login no seu vCenter 
local e implante o modelo 
OVF usando o arquivo OVA 
baixado.

5. Durante a implantação do 
modelo, forneça IP estático, 
NTP, DNS, lista de pesquisa 
de DNS e outros detalhes 
quando solicitado.

6. Verifique todos os detalhes 
para concluir a implantação do 
HCX Manager.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o HCX Manager no 
local.

1. Abra o HCX Manager em 
um navegador:https://
<HCX_Manager_IP>:9433.

2. Faça login usando o nome de 
usuário e a senha fornecidos 
durante a implantação.

3. Insira a chave de ativação que 
você criou anteriormente e 
escolha Ativar para ativar sua 
instância HCX.

4. Escolha Confirmar para ir para 
a próxima etapa.

5. Selecione a localização do seu 
data center local e escolha
Continuar.

6. Em Nome do sistema, insira 
o nome do host e escolha
Continuar para concluir a 
ativação.

7. Insira as informações para 
configurar sua conexão com o 
vCenter.

8. Insira as informações para 
configurar os detalhes do 
SSO/PSC.

9. Escolha Reiniciar para que as 
alterações entrem em vigor.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas

Configure o emparelhamento de 
sites.

Depois de configurar o HCX 
na nuvem e no local, siga 
estas etapas para configurar o 
emparelhamento de sites entre 
eles.

1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o painel 
do HCX.

2. No painel de navegação 
esquerdo, escolha
Emparelhamento de sites
e escolha Connect ao site 
remoto.

3. Na caixa de diálogo Connect 
ao site remoto, adicione o URL 
e as credenciais da nuvem 
HCX e escolha Connect.

Quando o emparelhamento do 
site estiver concluído, o painel 
de emparelhamento do site 
mostra o SDDC local e na nuvem 
conectado.

Administrador de nuvem, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um novo perfil de rede. Um perfil de rede é uma 
abstração dos componentes da 
camada 3 de uma rede. Esse 
perfil é um pré-requisito para 
criar um perfil de computação.

1. Faça login no seu vCenter na 
nuvem e navegue até o painel 
do HCX.

2. Escolha Interconexão, escolha 
a guia Perfis de rede e 
escolha Criar perfil de rede.

3. Configurar o perfil da rede:
a. Escolha o servidor vCenter.
b. Escolha a rede.
c. Escolha um nome para o 

perfil.
d. Forneça o pool de IP, o 

comprimento do prefixo, o 
gateway, o DND e o MTU.

e. Escolha Create (Criar).
4. Siga este processo para criar 

um novo perfil de rede no 
local.

Administrador de nuvem, 
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Crie um novo perfil de 
computação.

O perfil computacional 
consiste em detalhes de rede, 
armazenamento e computação 
para HCX.  O HCX usa 
essas configurações ao criar 
dispositivos HCX durante a 
criação da malha de serviços.

1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o painel 
do HCX.

2. Escolha Interconectar, escolha 
a guia Perfis de computação
e escolha Criar perfil de 
computação.

3. Especifique um nome para o 
perfil de computação.

4. Escolha os serviços do HCX 
que você deseja ativar e 
selecione Continuar.

5. Selecione os recursos do 
serviço. Se houver vários 
clusters, selecione cada 
cluster para o qual você 
deseja que os serviços HCX 
sejam ativados e escolha
Continuar.

6. Selecione recursos 
de computação e 
armazenamento para 
implantar dispositivos HCX e 
escolha Continuar.

7. Selecione um perfil de rede de 
gerenciamento que possa ser 
usado para acessar a interface 
de gerenciamento dos hosts 
vCenter e ESXi e escolha
Continuar.

8. Selecione um perfil de rede de 
uplink que possa ser usado 
para acessar dispositivos de 
interconexão no local remoto 
e que os dispositivos do local 
remoto possam usar para 
acessar os dispositivos de 
interconexão local e, em 
seguida, escolha Continuar.

9. Selecione o perfil de rede 
VMotion e escolha Continuar.

10.Selecione o perfil de rede 
de replicação do vSphere e 
escolha Continuar.
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11.Selecione o switch distribuído 

apropriado para extensões de 
rede e escolha Continuar.

12.Examine todas as portas 
que precisam ser abertas 
nas conexões WAN e LAN e 
escolha Continuar.

13.Para criar o perfil de 
computação, escolha Concluir.

14.Siga estas etapas para criar 
um novo perfil no site da 
nuvem.

1633



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre cargas de trabalho para a VMware 
Cloud on AWS usando o VMware HCX
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Crie uma malha de serviços. A malha de serviços fornece a 
configuração do serviço HCX 
tanto para o site local quanto 
para o site na nuvem. A criação 
de uma malha de serviços inicia 
a implantação de dispositivos 
virtuais de interconexão HCX 
em ambos os sites. O serviço de 
interconexão deve ser criado no 
site de origem.

1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o painel 
do HCX.

2. Escolha Interconexão, escolha 
a guia Service Mesh e, em 
seguida, escolha Criar malha 
de serviço.

3. Selecione o site de origem 
e de destino entre o qual a 
malha de serviços será criada 
e escolha Continuar.

4. Selecione o perfil de 
computação para os sites de 
origem e de destino que você 
criou anteriormente e escolha
Continuar.

5. Escolha o serviço de HCX que 
você deseja ativar e selecione
Continuar.

6. Selecione o perfil de uplink 
para sites de origem e de 
destino e escolha Continuar.

7. Revise os recursos e as redes 
e escolha Continuar.

8. Forneça um nome para a 
malha de serviços e escolha
Concluir.

A implantação do Service 
Mesh será iniciada. Você pode 
acompanhar o progresso na guia
Tarefas da malha de serviços. 
Quando a implantação estiver 
concluída, o status de todos os 
serviços HCX que você habilitou 
para a malha de serviços é 
exibido.
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Estenda a rede usando o HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma extensão de rede. Você pode usar os recursos de 
extensão de rede HCX para criar 
uma extensão de rede L2 no 
site do SDDC HCX na nuvem e 
conectar as redes remota e de 
origem.

Isso permite que você migre 
servidores locais para o VMware 
Cloud on AWS, mantendo os 
mesmos endereços IP.

1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o painel 
do HCX.

2. Escolha Serviços, Extensão 
de Rede.

3. Escolha Estender redes ou
Criar uma extensão de rede.

4. Selecione a malha de serviço 
apropriada, o grupo de portas 
distribuídas ou o switch lógico 
NSX.

5. Forneça o endereço IP do 
gateway e escolha Enviar.

Quando a extensão da rede 
estiver concluída, o sistema 
mostrará Extensão concluída.
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Configurar um trabalho de replicação usando o HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar a replicação. Para replicar VMs usando o 
HCX:

1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o painel 
do HCX.

2. Escolha Migração e, em 
seguida, escolha a guia
Migrar.

3. Forneça um nome de grupo 
de mobilidade, selecione a 
VM que você deseja migrar e 
escolha Adicionar.

4. Escolha o contêiner de 
computação de destino, a 
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pasta de armazenamento, 
o tipo de migração (cold, 
bulk, RAV, VMotion) e o 
cronograma de transição.

5. Escolha Validar, aguarde 
a conclusão da validação 
e escolha Ir para iniciar a 
replicação.

Atualizar HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise as recomendações e as 
etapas.

Um grande projeto de migração 
pode durar de seis a oito 
meses, às vezes mais, e a 
VMware publica periodicamente 
atualizações de HCX que 
consistem em correções 
de software, atualizações 
de segurança e correções 
de erros. Recomendamos 
que você mantenha o 
HCX e seus equipamentos 
atualizados para eliminar 
quaisquer vulnerabilidades de 
segurança e aproveitar as novas 
funcionalidades.

Nota: Se sua versão atual do 
HCX estiver três versões atrás 
da versão mais recente ou mais 
antiga, você não poderá atualizar 
o HCX e precisará reimplantá-lo.

Uma atualização do HCX 
consiste em três etapas:

1. Faça backup do HCX Manager 
no local e na nuvem.

2. Atualize o HCX Manager no 
local e na nuvem.

3. Atualize os dispositivos 
service mesh no local e na 
nuvem.

As histórias a seguir detalham 
mais essas etapas.
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Faça backup do HCX Cloud 
Manager.

O HCX Cloud Manager para 
VMware Cloud on AWS é 
gerenciado pela VMware, então 
você não pode tirar instantâneos. 
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Para fazer backup do HCX Cloud 
Manager, você deve baixar um 
backup do console do HCX e 
usar esse backup para restaurar 
a configuração do HCX caso a 
atualização falhe ou você precise 
voltar para um estágio anterior.

1. Faça login no HCX Cloud 
Manager emhttps://
<HCX_cloudmanager_ip_or_fqdn>:9433.

2. Navegue até Administração,
Solução de problemas,
Backup e Restauração.

3. Na seção Backup, escolha
Gerar para criar um arquivo de 
backup.

4. Escolha Baixar para salvar o 
arquivo de backup.

Os dispositivos de serviço 
HCX, como HCX-IX, HCX-NE e 
HCX-WO, não exigem backups 
individuais.
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Faça backup do HCX Manager 
no local.

Você pode fazer backup do 
HCX Manager no local de duas 
maneiras: tirando um instantâneo 
da VM ou fazendo backup do 
arquivo de configuração.

Para tirar um instantâneo da VM:

1. Faça login em seu vCenter no 
local.

2. Vá para VM e modelos e 
navegue até HCX Manager 
VM.

3. Escolha Ações, Instantâneos,
Capturar Imagem.

Para fazer backup do arquivo de 
configuração:

1. Faça login no HCX Cloud 
Manager emhttps://
<HCX_cloudmanager_ip_or_fqdn>:9433.

2. Navegue até Administração,
Solução de problemas,
Backup e Restauração.

3. Na seção Backup, escolha
Gerar para criar um arquivo de 
backup.

4. Escolha Baixar para salvar o 
arquivo de backup.

Os dispositivos de serviço 
HCX, como HCX-IX, HCX-NE e 
HCX-WO, não exigem backups 
individuais.
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Atualize o HCX Manager no local 
e na nuvem.

Você deve primeiro atualizar o 
HCX Manager no local e depois 
atualizar o HCX Cloud Manager.

Para atualizar o HCX Manager 
no local:

1. Faça login no vCenter e 
navegue até o painel do HCX.

2. Escolha Sistema,
Administração.

3. Na página Administração, 
escolha a guia Atualizações 
do sistema. A coluna Versões 
de atualização de serviço 
disponíveis mostra as 
atualizações pendentes.

4. Escolha Selecionar 
atualização de serviço, Baixar
para baixar a atualização para 
uma atualização posterior 
ou escolha Baixar e atualizar
para baixar e implantar a 
atualização imediatamente. 
Se você selecionou Baixar, 
escolha Atualizar e confirme 
para iniciar a atualização 
quando estiver pronto.

5. Quando a atualização estiver 
concluída:
• Na página de administração

do gerenciador de HCX, 
confirme se a versão mais 
recente do HCX é exibida.

• No painel do HCX, verifique 
se o emparelhamento do 
site está ativo.

• Escolha Infrastructure,
Service Mesh e confirme se 
todos os serviços de HCX 
estão íntegros.

Siga estas etapas para atualizar 
o HCX Cloud Manager.
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Atualize os dispositivos service 
mesh.

A malha de serviços é atualizada 
independentemente do HCX 
Manager no local de origem. Os 
dispositivos Service Mesh no 
site de destino são atualizados 
automaticamente.

Para atualizar os dispositivos 
service mesh no local de origem:

1. Faça login no vCenter e 
navegue até o painel do HCX.

2. Escolha Infraestrutura e, 
em seguida, escolha a guia
Service mesh.

3. Se você ver o banner “Nova 
versão para dispositivos 
de malha de serviço está 
disponível. Clique em 
“Atualizar equipamentos para 
fazer o upgrade para o mais 
recente”, escolha “Atualizar 
equipamentos”.

4. Na caixa de diálogo que exibe 
os equipamentos, escolha 
um ou mais equipamentos 
e, em seguida, escolha OK
para iniciar o processo de 
atualização. (Convém atualizar 
todos os dispositivos do 
service mesh.)

5. Escolha Exibir tarefas para 
cada malha de serviço para 
monitorar a atualização.

6. Quando a atualização 
for concluída, um banner 
aparecerá para cada 
equipamento e serviço para 
confirmar a conclusão bem-
sucedida.

7. Valide o status do túnel após a 
atualização:
• Escolha Infrastructure,

Service mesh, View 
Appliance.

• A coluna de status do túnel 
deve aparecer e a tela não 
deve indicar nenhuma outra 
versão disponível para o 
equipamento.
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Remover extensões de rede HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desestenda a rede. Uma etapa anterior explicou 
como usar os recursos de 
extensão de rede HCX para criar 
extensões de rede L2 e manter 
os IPs existentes durante a 
migração do local para a nuvem 
VMware na AWS. Quando todas 
as VMs de uma VLAN específica 
tiverem sido movidas para o 
VMware Cloud on AWS, você 
deverá desestender a rede 
entre o site local e o SDDC na 
nuvem e tornar a rede roteável 
no SDDC.

Recomendamos que você 
remova a rede estendida 
assim que todas as VMs forem 
migradas do local para o VMware 
Cloud on AWS para evitar 
latência.

1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o painel 
do HCX.

2. No painel do HCX, escolha
Serviços, Extensão de Rede.

3. Selecione a rede que você 
deseja cancelar e escolha
Cancelar extensão da rede.

4. Selecione Connect rede de 
nuvem ao gateway de borda 
de nuvem após cancelar a 
extensão. Isso ativa a rede no 
lado da nuvem.
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Roteie a rede movida na nuvem 
SDDC.

1. Faça login no portal do VMC.
2. Navegue até o SDCC e 

escolha Exibir detalhes.
3. Escolha a guia Rede e 

Segurança.
4. Na página Rede e Segurança:

• Escolha Rede, Segmentos
e confirme se a sub-rede 
recentemente não estendida 
é mostrada como roteável.

• Escolha Inventário, Grupos
e adicione essa sub-rede a 
um grupo.

• Escolha Segurança, Firewall 
distribuído e confirme se o 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
grupo faz parte da regra de 
firewall pretendida.

Desinstalar HCX

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Convém verificar os pré-
requisitos.

No caso de uma saída do data 
center, recomendamos que você 
desinstale o HCX e remova seus 
componentes ao final do projeto 
de migração. No entanto, se você 
ainda mantém uma presença 
local, talvez queira manter o HCX 
funcionando.

Antes de desinstalar o HCX, 
certifique-se de que:

• Não há migrações ativas.
• Todas as extensões de rede 

foram removidas.
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Desinstale o HCX no local. 1. Faça login no seu vCenter 
local e navegue até o console 
HCX.

2. Escolha Serviços, Migração
e confirme que você não tem 
migrações ativas.

3. Escolha Serviços, Extensão 
de rede e confirme se não há 
rede estendida.

4. Escolha Infraestrutura,
Emparelhamento de sites,
Malha de serviços.

5. Identifique a malha de 
serviços e escolha Excluir.

6. No prompt de confirmação, 
escolha Excluir novamente. O 
banner “Removendo a malha 
de serviço” aparece na tela do 
service mesh.

7. Repita as etapas 5 a 6 para 
qualquer outra malha de 
serviço que você tenha.

8. Para remover o 
emparelhamento de sites, 
escolha Infraestrutura,
Emparelhamento de sites e, 
em seguida, desconecte todos 
os sites emparelhados.
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9. Remova o dispositivo 

gerenciador HCX:
a. Faça login no seu vCenter 

local e navegue até o 
dispositivo HCX Manager.

b. Escolha Actions, Power,
Power Off.

c. Escolha Ações, Excluir do 
disco.

Cancele o registro do plug-in 
HCX do servidor vCenter local.

1. Faça login na interface do 
usuário do vCenter MOB 
emhttps://<vc_fqdn>/
mob.

2. Na seção Propriedades, 
escolha o conteúdo na coluna
Valor.

3. Na página de conteúdo, 
escolha ExtensionManagerver 
todos os plug-ins registrados.

4. Observe as extensões 
que começam 
comcom.vmware.hybriditycom.vmware.hcsp.alarm,com.vmware.vca.marketing.ngc.ui
e.

5. Retirar as extensões do:
• Na seção Métodos, escolha

UnregisterExtension.
• Insira a chave de extensão 

indicada na etapa 4 e 
escolha Invoke Method para 
remover a extensão.

Quando todas as extensões 
forem removidas, o plug-in HCX 
desaparecerá do vSphere Web 
Client.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desinstale o HCX na nuvem. Para remover a malha 
de serviços do HCX e o 
emparelhamento de sites na 
nuvem, repita as etapas descritas 
anteriormente em Desinstalar 
o HCX no local. No VMware 
Cloud on AWS, o HCX Manager 
é gerenciado pela VMware. Você 
não pode excluí-lo do vCenter, 
mas pode desimplantá-lo da 
interface de gerenciamento do 
VMC.

Para desimplantar o HCX 
Manager:

1. Faça login na interface de 
gerenciamento do VMC.

2. Escolha sua organização e o 
SDDC.

3. Escolha Add Ons para exibir 
todos os SDDCs que têm o 
HCX implantado.

4. Escolha Undeploy HCX.
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Solução de problemas

Problema Solução

Você não consegue selecionar os servidores a 
serem migrados ao configurar a migração em 
massa do HCX.

Causa: a migração para esses servidores foi 
cancelada, mas o banco de dados HCX não 
foi atualizado durante a limpeza. O HCX vê a 
migração do banco de dados como ainda em 
andamento, portanto, bloqueou o status em 
“Mudança em andamento”.

Solução: entre em contato com a equipe de 
suporte da VMware para limpar o banco de dados 
HCX.

A alternância falha, mas funciona com a opção
Force Power Off.

Causa: a versão do VMware Tools não atendia aos 
pré-requisitos para a migração em massa do HCX, 
então o HCX não pôde desligar a VM de origem.

Solução: atualize a ferramenta VMware para a 
versão recomendada para seu tipo de migração.

A atualização do equipamento de emparelhamento 
de sites HCX falha com o erro “Operação não 
permitida para migração contínua em massa” 
enquanto a migração está em andamento.

Causa: O banco de dados HCX não foi atualizado 
após a transição.

Solução: certifique-se de que não haja migrações 
em andamento. Escolha Forçar atualização ao 
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Problema Solução
atualizar o equipamento de emparelhamento de 
sites.

A substituição falha com o erro “Baixa 
disponibilidade de recursos”.

Causa: Baixo armazenamento na VM hospedeira.

Solução: verifique os recursos de armazenamento 
e computação antes da migração.

Recursos relacionados
Referências

• Recursos VMware Cloud on AWS
• Visão geral e modelo operacional do VMware Cloud on AWS (orientação prescritiva da AWS)
• Migre o VMware SDDC para o VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX (AWS Prescriptive 

Guidance)
• VMware HCX na VMware Cloud on AWS (documentação da VMware)
• Notas de lançamento do HCX HCX (documentação da VMware)
• Guia de implantação e melhores práticas do SDDC na AWS (whitepaper da AWS)

Ferramentas

• Automação VMware Cloud on AWS usando PowerCLI (VMware Cloud Tech Zone)

Parceiros

• Iniciativa de parceria da VMware Cloud on AWS

Vídeos

• VMware Cloud on AWS (YouTube vídeo)

Transporte bancos de dados PostgreSQL entre 
duas instâncias de banco de dados do Amazon RDS 
usando pg_transport

Criado por Raunak Rishabh (AWS) e Jitender Kumar (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
relacionais

Alvo: Amazon RDS for 
PostgreSQL

Tipo R: realocar Carga de trabalho: código aberto Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS
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Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar bancos de dados extremamente grandes entre duas 
instâncias de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL 
usando a extensão pg_transport. Esta extensão fornece um mecanismo de transporte físico para 
mover cada banco de dados. Ao fazer streaming dos arquivos do banco de dados com o mínimo de 
processamento, ele fornece um método extremamente rapidamente para migrar bancos de dados grandes 
entre instâncias de banco de dados com o mínimo de tempo de inatividade. Esta extensão usa um modelo 
pull, em que a instância de banco de dados de destino importa o banco de dados da instância de banco de 
dados de origem.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• As duas instâncias de banco de dados devem executar a mesma versão principal do PostgreSQL.
• O banco de dados não deve existir no destino. Caso contrário, haverá falha no transporte.
• Nenhuma extensão além de pg_transport deve ser habilitada no banco de dados de origem.
• Todos os objetos do banco de dados de origem devem estar no espaço de tabela pg_default padrão.
• O grupo de segurança da instância de banco de dados de origem deve permitir o tráfego da instância de 

banco de dados de destino.
• Instale um cliente PostgreSQL como psql ou PgAdminpara trabalhar com a instância de banco de dados 

PostgreSQL do Amazon RDS. Você pode instalar o cliente em seu sistema local ou usar uma instância 
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Nesse padrão, usamos psql em uma instância do 
EC2.

Limitações

• Você não pode transportar bancos de dados entre diferentes versões principais do Amazon RDS for 
PostgreSQL.

• Os privilégios de acesso e propriedade do banco de dados de origem não são transferidos para o banco 
de dados de destino.

• não é possível transportar bancos de dados em réplicas de leitura nem em instâncias pai de réplicas de 
leitura.

• não é possível usar tipos de dados reg em nenhuma tabela de banco de dados que você planeja 
transportar com esse método.

• É possível executar até 32 transportes totais (inclusive importações e exportações) ao mesmo tempo em 
uma instância de banco de dados.

• Você não pode renomear nem incluir/excluir tabelas. Tudo é migrado como está.

Cuidado

• Faça backups antes de remover a extensão, pois a remoção da extensão também remove objetos 
dependentes e alguns dados essenciais para a operação do banco de dados.

• Considere a classe da instância e os processos em execução em outros bancos de dados na instância 
de origem ao determinar o número de trabalhadores ework_mem os valores de pg_transport.

• Quando o transporte é iniciado, todas as conexões no banco de dados de origem são encerradas e o 
banco de dados é colocado no modo somente leitura.

Nota: Quando o transporte está sendo executado em um banco de dados, ele não afeta outros bancos de 
dados no mesmo servidor.
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Versões do produto

• Amazon RDS for PostgreSQL 10.10 e posterior e Amazon RDS for PostgreSQL versões 11.5 e 
posterior. Para obter as informações da versão mais recente, consulte Transportando bancos de dados 
PostgreSQL entre instâncias de banco de dados na documentação do Amazon RDS.

Arquitetura

Ferramentas
• pg_transport fornece um mecanismo de transporte físico para mover cada banco de dados. Ao fazer 

streaming dos arquivos do banco de dados com o mínimo de processamento, o transporte físico move 
os dados muito mais rapidamente que os processos tradicionais de despejo e carregamento e leva um 
tempo de inatividade mínimo. Os bancos de dados PostgreSQL transportáveis usam um modelo pull, 
em que a instância do banco de dados de destino importa o banco de dados da instância de banco de 
dados de origem. Você instala essa extensão em suas instâncias de banco de dados ao preparar os 
ambientes de origem e de destino, conforme explicado nesse padrão.

• O psql permite que você se conecte e trabalhe com suas instâncias de banco de dados PostgreSQL. 
Para instalar o psql em seu sistema, consulte a página de downloads do PostgreSQL.

Epopéias
Crie o grupo de parâmetros de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de parâmetros 
para o sistema de destino.

Especifique um nome de grupo 
que o identifique como um grupo 
de parâmetros de destino; por 
exemplo,pgtarget-param-
group. Para obter instruções, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

DBA

Modifique os parâmetros para o 
grupo de parâmetros.

Defina os seguintes parâmetros:

1. Adicionepg_transport
aoshared_preload_libraries
parâmetro.

shared_preload_libraries 
 = pg_stat_statements, 
 pg_transport

2. Defina o parâmetro
pg_transport.num_workers. 
Escolha o número de 
trabalhadores com os 
quais você deseja operar 
o transporte. O valor 
definido determina o número 
detransport.send_file

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
trabalhadores que serão 
criados na origem.

3. Aumente o valor 
demax_worker_processes
para mais de três 
vezes o valor 
depg_transport.num_workers. 
Por exemplo, se você definir o 
valorpg_transport.num_workers
de como 4, 
omax_worker_processes
valor deverá ser pelo 
menos 13. Se isso falhar,
pg_transport recomenda um 
valor mínimo. 

4. pg_transport.timingDefina 
como 1. Esta configuração 
permite relatar informações de 
tempo durante o transporte.

5. Defina o parâmetro
pg_transport.work_mem. 
Esse parâmetro especifica 
a memória máxima a 
ser alocada para cada 
trabalhador. O valor padrão é 
128 MB.

Para obter mais informações 
sobre esses parâmetros, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

Crie o grupo de parâmetros de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de parâmetros 
para o sistema de origem.

Especifique um nome de grupo 
que o identifique como um grupo 
de parâmetros de origem; por 
exemplo,pgsource-param-
group. Para obter instruções, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

DBA

Modifique os parâmetros para o 
grupo de parâmetros.

Defina os seguintes parâmetros:

1. Adicionepg_transport
aoshared_preload_libraries
parâmetro.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

shared_preload_libraries 
 = pg_stat_statements, 
 pg_transport

2. Defina o parâmetro
pg_transport.num_workers. 
O valor desse parâmetro 
definido na meta 
determina o número 
detransport.send_file
trabalhadores a serem 
usados. Se você tiver uma 
importação em execução 
nessa instância, aumente esse 
valor, mas considere o número 
de trabalhadores que já estão 
em execução.

3. Aumente o valor 
demax_worker_processes
para mais de três 
vezes o valor 
depg_transport.num_workers
no alvo. Por exemplo, 
se você definir o valor 
depg_transport.num_workers
como 4 no alvo, 
omax_worker_processes
valor na origem deverá ser 
pelo menos 13. Se isso falhar,
pg_transport recomenda um 
valor mínimo. 

4. Defina o parâmetro
pg_transport.work_mem. 
Esse parâmetro especifica 
a memória máxima a 
ser alocada para cada 
trabalhador. O valor padrão é 
128 MB.

Para obter mais informações 
sobre esses parâmetros, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

Prepare o ambiente de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nova instância de 
banco de dados Amazon RDS for 

Determine a classe da instância 
e a versão do PostgreSQL com 

DBA, administrador de sistemas, 
arquiteto de banco de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
PostgreSQL para transportar seu 
banco de dados de origem para.

base nas suas necessidades 
comerciais.

Modifique o grupo de segurança 
do destino para permitir 
conexões na porta da instância 
de banco de dados da instância 
do EC2.

Por padrão, a porta para a 
instância do PostgreSQL é 5432. 
Se você estiver usando outra 
porta, as conexões com essa 
porta devem estar abertas para a 
instância do EC2.

DBA, administrador de sistemas

Modifique a instância e atribua 
o novo grupo de parâmetros de 
destino.

Por exemplo, pgtarget-
param-group.

DBA

Reinicie a instância de banco de 
dados do Amazon RDS.

Os 
parâmetrosshared_preload_libraries
emax_worker_processes são 
parâmetros estáticos e exigem a 
reinicialização da instância.

DBA, administrador de sistemas

Connect ao banco de dados 
a partir da instância do EC2 
usando psql.

Use o comando : 

psql -h <rds_end_point> 
 -p PORT -U username -d 
 database -W

DBA

Crie a extensão pg_transport. Execute a seguinte 
consulta como usuário com 
ards_superuser função:

create extension 
 pg_transport;

DBA

Prepare o ambiente de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique o grupo de segurança 
da origem para permitir conexões 
na porta da instância de banco 
de dados da instância do 
Amazon EC2 e da instância de 
banco de dados de destino

Por padrão, a porta para a 
instância PostgreSQL é 5432. 
Se você estiver usando outra 
porta, as conexões com essa 
porta devem estar abertas para a 
instância do EC2.

DBA, administrador de sistemas

Modifique a instância e atribua 
o novo grupo de parâmetros de 
origem.

Por exemplo, pgsource-
param-group.

DBA

Reinicie a instância de banco de 
dados do Amazon RDS.

Os 
parâmetrosshared_preload_libraries
emax_worker_processes são 
parâmetros estáticos e exigem a 
reinicialização da instância.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao banco de dados 
a partir da instância do EC2 
usando psql.

Use o comando : 

psql -h <rds_end_point> 
 -p PORT -U username -d 
 database -W

DBA

Crie a extensão pg_transport 
e remova todas as outras 
extensões dos bancos de dados 
a serem transportados.

O transporte falhará se houver 
outras extensões além de
pg_transport instaladas no 
banco de dados de origem. 
Esse comando deve ser 
executado por um usuário com 
ards_superuser função.

DBA

Execute o transporte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute uma simulação. Use 
atransport.import_from_server
função para executar uma 
simulação primeiro:

SELECT 
 transport.import_from_server( 'source-
db-instance-endpoint', 
 source-db-instance-port, 
 'source-db-instance-
user', 'source-user-
password', 'source-database-
name', 'destination-user-
password', 'true');

O último parâmetro dessa função 
(definido comotrue) define a 
operação a seco.

Essa função exibe todos os erros 
que você veria ao executar o 
transporte principal. Resolva 
os erros antes de executar o 
transporte principal.

DBA

Se a execução a seco for bem-
sucedida, inicie o transporte do 
banco de dados.

Execute 
atransport.import_from_server
função para realizar o transporte. 
Ele se conecta à fonte e importa 
os dados. 

SELECT 
 transport.import_from_server( 'source-
db-instance-endpoint', 
 source-db-instance-port, 
 'source-db-instance-

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
user', 'source-user-
password', 'source-database-
name', 'destination-user-
password', false);

O último parâmetro dessa função 
(definido comofalse) indica que 
isso não é uma execução a seco.

Execute as etapas pós-
transporte.

Depois que o transporte do 
banco de dados for concluído:

• Valide os dados no ambiente 
de destino.

• Adicione todas as funções e 
permissões ao alvo.

• Habilite todas as extensões 
necessárias no destino e na 
origem, se necessário.

• Reverta o valor 
domax_worker_processes
parâmetro.

DBA

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon RDS
• documentação pg_transport
• Migração de bancos de dados usando bancos de dados transportáveis RDS PostgreSQL (postagem no 

blog)
• Downloads do PostgreSQL
• utilitário psql
• Criação de um parameter group de banco de dados
• Modificar parâmetros em um grupo de parâmetros de banco de dados
• Downloads do PostgreSQL

Realocação de plataformas
Tópicos

• Configurar links entre o Oracle Database e o Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1654)
• Migre cargas de trabalho de criação, treinamento e implantação de ML para a Amazon SageMaker 

usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS (p. 1676)
• Migre OpenText TeamSite cargas de trabalho para a nuvem da AWS (p. 1680)
• Migre valores do Oracle CLOB para linhas individuais no PostgreSQL na AWS (p. 1694)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando a importação direta do 

Oracle Data Pump por meio de um link de banco de dados (p. 1699)
• Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom (p. 1709)
• Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom (p. 1771)
• Migre a funcionalidade do Oracle ROWID para o PostgreSQL na AWS (p. 1787)
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• Migre códigos de erro do Oracle Database para um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL 
compatível (p. 1795)

• Migre cargas de trabalho do Redis para o Redis Enterprise Cloud na AWS (p. 1798)
• Migre o SAP ASE no Amazon EC2 para o Amazon Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS 

SCT e o AWS DMS (p. 1816)
• Migre certificados SSL do Windows para um Application Load Balancer usando o ACM (p. 1822)
• Migre uma fila de mensagens do Microsoft Azure Service Bus para o Amazon SQS (p. 1826)
• Migre um PeopleSoft banco de dados Oracle para a AWS usando o AWS DMS (p. 1830)
• Migrar um banco de dados MySQL on-premises para o Amazon RDS for MySQL (p. 1846)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL 

Server (p. 1851)
• Migre dados do Microsoft Azure Blob para o Amazon S3 usando o Rclone (p. 1854)
• Migre do Couchbase Server para o Couchbase Capella na AWS (p. 1861)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 (p. 1882)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 com o Auto 

Scaling (p. 1887)
• Migre uma aplicação .do Microsoft Azure App Service para AWS Elastic Beanstalk (p. 1892)
• Migre um ambiente MongoDB auto-hospedado para o MongoDB Atlas na Nuvem AWS (p. 1896)
• Migre do Oracle WebLogic para o Apache Tomcat (ToMEE) no Amazon ECS (p. 1902)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for Oracle usando o AWS 

DMS (p. 1908)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon OpenSearch Service usando o 

Logstash (p. 1912)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon RDS for Oracle (p. 1918)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando o Oracle Data 

Pump (p. 1926)
• Migre do PostgreSQL no Amazon EC2 para o Amazon RDS for PostgreSQL usando 

pglogical (p. 1933)
• Migrar um banco de dados PostgreSQL local para o Aurora PostgreSQL (p. 1936)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Microsoft SQL Server no Amazon 

EC2 executando Linux (p. 1943)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando servidores vinculados (p. 1946)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando métodos nativos de backup e restauração (p. 1949)
• Migre um banco de dados do Microsoft SQL Server para o Aurora MySQL usando o AWS DMS e o 

AWS SCT (p. 1952)
• Migrar um banco de dados MariaDB no local para o Amazon RDS for MariaDB usando ferramentas 

nativas (p. 1958)
• Migre bancos de dados MySQL locais para o Aurora MySQL usando Percona XtraBackup, Amazon 

EFS e Amazon S3 (p. 1961)
• Migre aplicativos Java locais para a AWS usando o AWS App2Container (p. 1971)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon RDS for Oracle usando adaptadores de arquivos 

GoldenGate simples da Oracle (p. 1978)
• Modernize as cargas de trabalho de impressão em lote de mainframe na AWS usando o Micro Focus 

Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI (p. 1983)
• Preencha seu CMDB depois de integrar o AWS Config com ServiceNow (p. 2000)
• Altere os aplicativos Python e Perl para oferecer suporte à migração do banco de dados do Microsoft 

SQL Server para a edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL (p. 2006)

1653



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Configurar links entre o banco de dados Oracle e o Aurora

• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)

Configurar links entre o Oracle Database e o Aurora 
compatível com PostgreSQL
Criado por Jeevan Shetty (AWS), Bhanu Ganesh Gudivada (AWS), Sushant Deshmukh (AWS), Uttiya 
Gupta (AWS) e Vikas Gupta (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Oracle Database Alvo: compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle; 
código aberto

Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; Amazon EC2 Auto 
Scaling; Amazon Route 53

Resumo
Como parte da migração para a nuvem Amazon Web Services (AWS), você pode modernizar seus 
aplicativos para usar bancos de dados nativos da nuvem. A migração do banco de dados Oracle para a 
edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL é uma dessas etapas em direção à modernização. 
Como parte dessa migração, os links nativos do banco de dados Oracle também exigem conversão. 

Usando um link de banco de dados, um banco de dados pode acessar objetos em outro banco de dados. 
Após a migração do Oracle Database para o Aurora compatível com PostgreSQL, os links do banco de 
dados do servidor Oracle Database para outros servidores do Oracle Database devem ser convertidos em 
links de banco de dados PostgreSQL para Oracle. 

Esse padrão mostra como você pode configurar links de banco de dados de um servidor de banco de 
dados Oracle para o banco de dados compatível com o Aurora PostgreSQL. Como os links de banco 
de dados são unidirecionais, o padrão também abrange a conversão de links de banco de dados do 
PostgreSQL para o banco de dados Oracle.

Após a migração e a conversão do Oracle Database para um banco de dados compatível com o Aurora 
PostgreSQL, as seguintes etapas são necessárias para configurar links de banco de dados entre bancos 
de dados:

• Para configurar um link de banco de dados com o Oracle Database como origem e o Aurora compatível 
com PostgreSQL como destino, os Oracle Database Gateways devem ser configurados para 
comunicação entre bancos de dados heterogêneos.

• Se você estiver configurando um link de banco de dados entre a versão 12.6 e anterior compatível 
com o Aurora PostgreSQL como banco de dados de origem e o Oracle Database como 
destino, a oracle_fdwextensão não estará disponível nativamente. Em vez disso, você pode 
usar apostgres_fdw extensão no banco de dados compatível com o Aurora PostgreSQL e 
configuraroracle_fdw em um banco de dados PostgreSQL criado no Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Esse banco de dados atua como intermediário entre o banco de dados compatível com 
o Aurora PostgreSQL e o banco de dados Oracle. Esse padrão inclui duas opções para configurar o link 
do banco de dados com o Aurora PostgreSQL 12.6 e versões anteriores:
• Configure a instância do EC2 em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling com um script de 

inicialização do Amazon EC2 que atualiza uma entrada interna do Sistema de Nomes de Domínio 
(DNS) no Amazon Route 53.
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• Configure a instância do EC2 em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling, com um Network Load 
Balancer para alta disponibilidade (HA).

Se você estiver configurando um link de banco de dados entre a versão 12.7 e posterior compatível com o 
Aurora PostgreSQL, poderá usar aoracle_fdw extensão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Banco de dados Amazon Aurora compatível com PostgreSQL em uma nuvem privada virtual (VPC)
• Conectividade de rede entre bancos de dados compatíveis com Oracle e Aurora PostgreSQL

Limitações

• Atualmente, os links de bancos de dados não podem ser configurados com o Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para Oracle como banco de dados de origem e o Aurora compatível 
com PostgreSQL como banco de dados de destino.

Versões do produto

• Oracle Database 11g e versões posteriores
• Aurora compatível com PostgreSQL 11 e versões posteriores

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Antes da migração, o banco de dados Oracle de origem pode acessar objetos em outros bancos de dados 
Oracle usando links de banco de dados. Isso funciona de forma nativa entre bancos de dados Oracle no 
local ou na nuvem da AWS.

Pilha de tecnologia alvo

Opção 1

• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
• Banco de dados PostgreSQL em uma instância do Amazon EC2
• Grupo do Amazon EC2 Auto Scaling
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Direct Connect

Opção 2

• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
• Banco de dados PostgreSQL em uma instância do Amazon EC2
• Grupo do Amazon EC2 Auto Scaling
• Network Load Balancer
• Amazon SNS
• Direct Connect
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Opção 3

• Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
• Direct Connect

Arquitetura alvo

Opção 1

O diagrama a seguir mostra a configuração do link do banco de dados usando aspostgres_fdw
extensõesoracle_fdw e, com o HA fornecido por um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling e pelo Route 
53.

1. Uma instância do Aurora compatível com PostgreSQL com apostgres_fdw extensão se conecta ao 
banco de dados PostgreSQL no Amazon EC2.

2. O banco de dados PostgreSQL com aoracle_fdw extensão está em um grupo de Auto Scaling.
3. O banco de dados PostgreSQL no Amazon EC2 usa o Direct Connect para se conectar ao banco de 

dados Oracle no local.
4. O Oracle Database é configurado com o Oracle Database Gateways para conexões do Oracle Database 

com o banco de dados PostgreSQL na AWS.
5. O IAM concede permissão ao Amazon EC2 para atualizar os registros do Route 53.
6. O Amazon SNS envia alertas para ações automáticas de escalabilidade.
7. O nome de domínio configurado no Route 53 aponta para o endereço IP da instância Amazon EC2 do 

PostgreSQL.

Opção 2

O diagrama a seguir mostra a configuração do link do banco de dados usandopostgres_fdw as 
extensõesoracle_fdw e, com o HA fornecido por um grupo de Auto Scaling e um Network Load 
Balancer.

1. Uma instância compatível com o Aurora PostgreSQL com apostgres_fdw extensão se conecta ao 
Network Load Balancer.

2. O Network Load Balancer distribui a conexão do banco de dados compatível com o Aurora PostgreSQL 
para o banco de dados PostgreSQL no Amazon EC2.

3. O banco de dados PostgreSQL com aoracle_fdw extensão está em um grupo de Auto Scaling.
4. O banco de dados PostgreSQL no Amazon EC2 usa o Direct Connect para se conectar ao banco de 

dados Oracle no local.
5. O Oracle Database é configurado com o Oracle Database Gateways para conexões do Oracle Database 

com o banco de dados PostgreSQL na AWS.
6. O Amazon SNS envia alertas para ações automáticas de escalabilidade.

Opção 3

O diagrama a seguir mostra a configuração do link do banco de dados usando aoracle_fdw extensão em 
um banco de dados compatível com o Aurora PostgreSQL.

1. Uma instância compatível com o Aurora PostgreSQL com aoracle_fdw extensão usa o Direct Connect 
para se conectar ao Oracle Database.
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2. Os Oracle Database Gateways configurados no Oracle Server permitem a conectividade por meio da 
Conexão Direta com o banco de dados compatível com o Aurora PostgreSQL.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL é um mecanismo de banco de dados 
relacional totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O AWS Direct Connect vincula sua rede interna a um local do Direct Connect do usando um cabo de 
fibra óptica Ethernet padrão. Com essa conexão, é possível criar interfaces virtuais diretamente para 
serviços públicos da AWS e, ao mesmo tempo, ignorar provedores de serviços de Internet no seu 
caminho de rede.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na 
Nuvem da AWS Cloud. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e ampliá-los ou 
reduzi-los rapidamente. Nesse padrão, as opções 1 e 2 usam uma instância do EC2 para hospedar um 
banco de dados PostgreSQL.

• O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a manter a disponibilidade do aplicativo e permite adicionar ou 
remover instâncias do Amazon EC2 automaticamente de acordo com as condições definidas por você.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
seus recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O Amazon Route 53 é um serviço Web de DNS altamente disponível e escalável.
• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 

mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.
• O Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários 

destinos. Por exemplo, é possível distribuir tráfego entre instâncias, contêineres e endereços IP do 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma ou mais zonas de disponibilidade. Esse um 
Network Load Balancer Load Balancer Load Balancer Load Balancer

Outros serviços

• O Oracle Database Gateways fornece ao Oracle Database a capacidade de acessar dados em um 
sistema não Oracle.

Epopéias
Tarefas de configuração comuns para a Opção 1 e a Opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância do EC2 e 
configure a extensão oracle_fdw 
PostgreSQL.

1. Crie uma instância EC2 com o 
sistema operacional Amazon 
Linux 2.

2. Para instalar o PostgreSQL, 
faça login na instância do EC2 
como ec2-user e execute os 
seguintes comandos.

sudo su - root

sudo tee /etc/yum.repos.d/
pgdg.repo<<EOF

Administrador de nuvem, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
[pgdg12]
name=PostgreSQL 12 for 
 RHEL/CentOS 7 - x86_64
baseurl=https://
download.postgresql.org/
pub/repos/yum/12/redhat/
rhel-7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

sudo yum install -y 
 postgresql12-server
sudo yum install 
 postgresql12-devel

sudo /usr/pgsql-12/bin/
postgresql-12-setup initdb
sudo systemctl enable 
 postgresql-12
sudo systemctl start 
 postgresql-12

3. Baixe ooracle_fdw código-
fonte em GitHub.

mkdir -p /var/lib/pgsql/
oracle_fdw/
cd /var/lib/pgsql/
oracle_fdw/

wget https://github.com/
laurenz/oracle_fdw/
archive/refs/heads/
master.zip
unzip master.zip

4. Instale o Oracle Instant Client 
e configure as variáveis de 
ambiente Oracle.

yum install https://
download.oracle.com/
otn_software/linux/
instantclient/1912000/
oracle-instantclient19.12-
basic-19.12.0.0.0-1.x86_64.rpm

yum install https://
download.oracle.com/
otn_software/linux/
instantclient/1912000/
oracle-instantclient19.12-
devel-19.12.0.0.0-1.x86_64.rpm

export ORACLE_HOME=/
usr/lib/oracle/19.12/
client64export 
 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
oracle/19.12/client64/lib:
$LD_LIBRARY_PATH

5. Certifique-se de 
quepg_config está se 
referindo à versão correta.

which pg_config

6. Compilaroracle_fdw.

cd /var/lib/pgsql/
oracle_fdw/oracle_fdw-
master
make
make install

Nota: Se você receber um 
erro dizendo queoci.h está 
faltando, adicione o seguinte 
emMakefile:
• ParaPG_CPPFLAGS, 

adicione-I/usr/include/
oracle/19.12/client64

• ParaSHLIB_LINK, 
adicione-L/usr/
lib/oracle/19.12/
client64/lib

Para obter mais informações, 
consulte o repositório 
oracle_fdw.

7. Faça login no banco de 
dados PostgreSQL e crie 
aoracle_fdw extensão.

sudo su - postgres 
    psql postgres 
    create extension 
 oracle_fdw;

8. Crie um usuário do 
PostgreSQL que será o 
proprietário das tabelas 
estrangeiras.

CREATE USER pguser WITH 
 PASSWORD '<password>';
GRANT CONNECT ON DATABASE 
 postgres TO pguser;

9. Crie um wrapper externo de 
dados. Substitua os seguintes 
valores pelos detalhes do seu 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
servidor de banco de dados 
Oracle:
• <Oracle DB Server IP>
• <Oracle DB Port>
• <Oracle_SID>

create server oradb 
 foreign data wrapper 
 oracle_fdw options 
 (dbserver '//<Oracle DB 
 Server IP>:<Oracle DB 
 Port>/<Oracle_SID>'); 
    GRANT USAGE ON FOREIGN 
 SERVER oradb TO pguser;

10.Para criar o mapeamento 
do usuário e uma tabela 
externa que mapeie para 
a tabela Oracle, conecte-
se ao banco de dados 
PostgreSQL comopguser e 
execute o seguinte comando. 
Observe que, no código 
de exemplo,DMS_SAMPLE
é usado como o esquema 
Oracle que contém 
aNAME_DATA tabela 
edms_sample é sua senha. 
Substitua-os conforme for 
necessário.

create user mapping 
 for pguser server 
 oradb options (user 
 'DMS_SAMPLE', password 
 'dms_sample');

Nota: O exemplo a seguir 
cria uma tabela externa no 
PostgreSQL para uma tabela 
no Oracle Database. Uma 
tabela externa semelhante 
deve ser criada para cada 
tabela Oracle que requer 
acesso a partir da instância do 
PostgreSQL.

CREATE FOREIGN TABLE 
 name_data( 
        name_type 
 CHARACTER VARYING(15) NOT 
 NULL, 
        name CHARACTER 
 VARYING(45) NOT NULL 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    ) SERVER oradb OPTIONS 
 (schema 'DMS_SAMPLE', 
 table 'NAME_DATA');

select count(*) from 
 name_data;

11.Configure o banco de 
dados PostgreSQL na 
instância do EC2 para 
que ele possa localizar as 
bibliotecas Oracle durante 
a inicialização do banco de 
dados PostgreSQL. Isso é 
exigido pelaoracle_fdw
extensão.

sudo systemctl stop 
 postgresql-12

Nota: Edite o/usr/lib/
systemd/system/
postgresql-12.service
arquivo para incluir as 
variáveis de ambiente para 
que asystemctl inicialização 
encontre as bibliotecas Oracle 
exigidas pelooracle_fdw.

# Oracle Environment 
 Variables
Environment=ORACLE_HOME=/
u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1
Environment=LD_LIBRARY_PATH=/
u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1/
lib:/lib:/usr/lib

sudo systemctl start 
 postgresql-12

Opção 1: configurar um link de banco de dados com as extensões oracle_fdw e postgres_fdw, um 
grupo de Auto Scaling e o Route 53

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure uma zona hospedada 
privada no Amazon Route 53.

1. Crie uma zona hospedada 
privada no Amazon Route 53. 
Anote o nome de domínio, 
que será associado a uma 
instância do EC2.

2. Adicione um registro “A” 
usando uma política de 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
roteamento simples que se 
resolve no endereço IP da 
instância EC2, contendo 
a extensãooracle_fdw
PostgreSQL.

3. Depois de salvar o registro 
“A”, anote o ID da zona 
hospedada do nome de 
domínio da etapa 1. Isso será 
usado para criar a política 
apropriada do IAM.

Crie uma função do IAM que 
será anexada a uma instância do 
EC2.

Para criar uma função do IAM 
que será anexada à instância 
do EC2, use a política a seguir.
<Hosted zone ID>Substitua 
por informações capturadas na 
história anterior.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor0", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "route53:ChangeResourceRecordSets", 
            "Resource": 
 "arn:aws:route53:::hostedzone/
<Hosted zone ID>" 
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "VisualEditor1", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "route53:ListHostedZones", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um modelo de execução do 
EC2.

1. Crie uma AMI da instância 
do EC2 que contenha a 
extensãooracle_fdw
PostgreSQL.

2. Use a AMI para criar um 
modelo de execução do EC2.

3. Para permitir a conexão da 
instância compatível com o 
Aurora PostgreSQL ao banco 
de dados PostgreSQL na 
instância do EC2, associe a 
função do IAM que você criou 
anteriormente e anexe grupos 
de segurança.

4. Na seção Dados do usuário, 
adicione os seguintes 
comandos, alterandoHosted 
zone ID eDomain Name
aos valores apropriados. Em 
seguida, escolha Criar modelo 
de lançamento.

#!/bin/bash

v_zone_id='Hosted zone ID'
v_domain_name='Domain 
 Name'
v_local_ipv4=$(curl -s 
 http://169.254.169.254/
latest/meta-data/local-
ipv4)

aws route53 change-
resource-record-sets 
 --hosted-zone-id 
 $v_zone_id --change-
batch '{"Changes":
[{"Action":"UPSERT","ResourceRecordSet":
{"Name":"'$v_domain_name'","Type":"A","TTL":10,"ResourceRecords":
[{"Value":"'$v_local_ipv4'"}]}}]}'
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o grupo do Auto 
Scaling.

1. Para configurar um grupo de 
Auto Scaling, use o modelo de 
execução que você criou na 
etapa anterior.

2. Configure a VPC e as sub-
redes apropriadas que serão 
usadas para iniciar a instância 
do EC2. A configuração da 
opção 1 não usa o Load 
Balancer.

3. Defina a capacidade desejada,
mínima e máxima como 1 em
Políticas de escalabilidade.

4. Para enviar alertas para a 
equipe de operações, adicione 
notificações para eventos 
como Iniciar ou Encerrar.

5. Revise a configuração e 
escolha Criar grupo de Auto 
Scaling.

Após a conclusão, o 
grupo Auto Scaling inicia a 
instância do EC2 contendo 
a extensãooracle_fdw
PostgreSQL, que se conecta ao 
Oracle Database.

Nota: Quando você precisa 
acessar uma nova tabela Oracle 
ou alterar a estrutura de uma 
tabela Oracle, essas alterações 
devem ser refletidas na tabela 
externa do PostgreSQL. Depois 
de implementar as alterações, 
você deve criar uma nova AMI 
da instância do EC2 e usá-la 
para configurar o modelo de 
execução.

Administrador de nuvem, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a extensão 
postgres_fdw na instância 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL.

1. Configurepostgres_fdw na 
instância compatível com o 
Aurora PostgreSQL. Isso se 
conecta ao banco de dados 
PostgreSQL no Amazon 
EC2, que atua como um nó 
intermediário entre a instância 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL e o banco de 
dados Oracle.

2. Connect à instância 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL e execute os 
comandos a seguir.

create extension 
 postgres_fdw;
CREATE SERVER pgoradb 
 FOREIGN DATA WRAPPER 
 postgres_fdw OPTIONS 
 (dbname 'postgres', 
 host 'Domain Name', port 
 '5432');

CREATE USER MAPPING for 
 postgres SERVER pgoradb 
 OPTIONS (user 'pguser', 
 password '<password>');

CREATE FOREIGN TABLE 
 data_mart.name_data( 
    name_type CHARACTER 
 VARYING(15) NOT NULL, 
    name CHARACTER 
 VARYING(45) NOT NULL
) SERVER pgoradb OPTIONS 
 (schema_name 'public', 
 table_name 'name_data');

select count(*) from 
 data_mart.name_data;

Isso conclui a configuração 
de um link de banco de dados 
do Aurora compatível com 
o PostgreSQL com o Oracle 
Database.

A solução fornece uma estratégia 
de recuperação de desastres 
(DR), caso a instância do EC2 
que hospeda o banco de dados 
PostgreSQL falhe. O grupo Auto 
Scaling inicia uma nova instância 
do EC2 e atualiza o DNS com o 
endereço IP da nova instância do 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
EC2. Isso garante que as tabelas 
externas na instância compatível 
com o Aurora PostgreSQL 
possam acessar as tabelas 
Oracle sem intervenção manual.

Opção 2: configurar um link de banco de dados com as extensões oracle_fdw e postgres_fdw, um 
grupo de Auto Scaling e um Network Load Balancer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um modelo de execução do 
EC2.

1. Crie uma AMI da instância 
do EC2 que contenha a 
extensãooracle_fdw
PostgreSQL.

2. Use a AMI para criar um 
modelo de execução do EC2.

Administrador de nuvem, DBA

Configure um grupo-alvo, o 
Network Load Balancer e o grupo 
Auto Scaling.

1. Para criar um grupo-alvo, 
escolha Instâncias como tipo 
de destino. Para Protocolo, 
escolha TCP e, para Porta, 
escolha 5432. Em seguida, 
escolha a VPC em que você 
deseja colocar o grupo-alvo 
e selecione a verificação de 
Health apropriada.

2. Crie um Network Load 
Balancer Load Balancer Load 
Balancer Load Balancer. 
Configure o balanceador 
de carga para ouvir no 
protocolo: porta TCP:5432. 
Defina a ação padrão como
Encaminhar para e escolha 
o grupo de destino que você 
criou.

3. Configure um grupo do Auto 
Scaling usando o modelo de 
inicialização que você criou.

4. Configure o grupo Auto 
Scaling com a VPC e as 
sub-redes apropriadas que 
serão usadas para iniciar as 
instâncias do EC2. 

5. Para a opção Balanceamento 
de carga, escolha Anexar a 
um balanceador de carga 
existente e selecione o
grupo-alvo que você criou. 
Para verificações de Health, 
selecione ELB.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Defina a capacidade desejada

e mínima como 2 e defina 
a capacidade máxima para 
um número maior, conforme 
necessário para suportar a 
carga com HA, em Políticas de 
escalabilidade.

7. Para enviar alertas para a 
equipe de operações, adicione 
notificações para eventos 
como Iniciar ou Encerrar.

8. Revise a configuração e 
escolha Criar grupo de Auto 
Scaling.

Após a conclusão, o grupo Auto 
Scaling inicia o número desejado 
de instâncias do EC2 contendo 
a extensãooracle_fdw
PostgreSQL que se conecta ao 
Oracle Database.

Nota: Quando você precisa 
acessar uma nova tabela Oracle 
ou alterar a estrutura de uma 
tabela Oracle, essas alterações 
devem ser refletidas na tabela 
externa do PostgreSQL. Depois 
de implementar as alterações, 
você deve criar uma nova AMI 
da instância do EC2 e usá-la 
para configurar o modelo de 
execução.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a extensão 
postgres_fdw na instância 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL.

Configurepostgres_fdw na 
instância compatível com o 
Aurora PostgreSQL. Isso se 
conecta ao banco de dados 
PostgreSQL no EC2 por meio de 
um Network Load Balancer. A 
instância do PostgreSQL no EC2 
atua como um nó intermediário 
entre a instância compatível com 
o Aurora PostgreSQL e o Oracle 
Database.

Connect à instância compatível 
com o Aurora PostgreSQL e 
execute os comandos a seguir.

create extension 
 postgres_fdw;
CREATE SERVER pgoradb 
 FOREIGN DATA WRAPPER 
 postgres_fdw OPTIONS 
 (dbname 'postgres', host 
 'DNS name of Network Load 
 Balancer', port '5432');

CREATE USER MAPPING for 
 postgres SERVER pgoradb 
 OPTIONS (user 'pguser', 
 password '<password>');

CREATE FOREIGN TABLE 
 data_mart.name_data( 
    name_type CHARACTER 
 VARYING(15) NOT NULL, 
    name CHARACTER 
 VARYING(45) NOT NULL
) SERVER pgoradb OPTIONS 
 (schema_name 'public', 
 table_name 'name_data');

select count(*) from 
 data_mart.name_data;

Isso conclui a configuração do 
link do banco de dados do Aurora 
compatível com o PostgreSQL 
com o Oracle Database. 

Caso o EC2 hospede o banco 
de dados PostgreSQL falhe, o 
Network Load Balancer identifica 
a falha e interrompe o tráfego 
para a instância EC2 com falha. 
O grupo do Auto Scaling inicia 
uma nova instância do EC2 e 
a registra no Load Balancer. 
Isso garante que, após a falha 

Administrador de nuvem, DBA

1668



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Configurar links entre o banco de dados Oracle e o Aurora

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
da instância original do EC2, as 
tabelas externas na instância 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL possam acessar as 
tabelas Oracle sem intervenção 
manual.

Opção 3: configurar um link de banco de dados com a extensão oracle_fdw em um banco de 
dados compatível com Aurora PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a extensão oracle_fdw 
na instância compatível com 
Aurora PostgreSQL.

Para a versão 12.7 e posterior 
do banco de dados compatível 
com o Aurora PostgreSQL, 
aoracle_fdw extensão está 
disponível nativamente. Isso 
elimina a necessidade de criar 
o banco de dados PostgreSQL 
intermediário em uma instância 
do EC2. A instância compatível 
com o Aurora PostgreSQL pode 
se conectar diretamente ao 
banco de dados Oracle.

1. Para criar aoracle_fdw
extensão, faça login na 
instância compatível com o 
Aurora PostgreSQL e execute 
o comando a seguir.

create extension 
 oracle_fdw;

2. Crie um wrapper externo de 
dados. Substitua os seguintes 
valores pelos detalhes do seu 
servidor de banco de dados 
Oracle:
• <Oracle DB Server IP>
• <Oracle DB Port>
• <Oracle_SID>

create server oradb 
 foreign data wrapper 
 oracle_fdw options 
 (dbserver '//<Oracle DB 
 Server IP>:<Oracle DB 
 Port>/<Oracle_SID>');

3. Para criar o mapeamento 
do usuário e uma tabela 
externa que mapeie para 
a tabela Oracle, execute 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o comando a seguir. 
Observe que, no código 
de exemplo,DMS_SAMPLE
é usado como o esquema 
Oracle que contém 
aNAME_DATA tabela 
edms_sample é sua senha. 
Substitua-os conforme for 
necessário.  Além disso, a 
tabela estrangeira precisa ser 
criada na instância compatível 
com o Aurora PostgreSQL 
para acessar todas as outras 
tabelas Oracle.

create user mapping 
 for postgres server 
 oradb options (user 
 'DMS_SAMPLE', password 
 'dms_sample');

CREATE FOREIGN TABLE 
 name_data( 
    name_type character 
 varying(15) OPTIONS (key 
 'true') NOT NULL, 
    name character 
 varying(45)  OPTIONS (key 
 'true') NOT NULL
)SERVER oradb OPTIONS 
 (schema 'DMS_SAMPLE', 
 table 'NAME_DATA');

Uma tabela externa 
semelhante deve ser criada 
para cada tabela Oracle que 
requer acesso a partir da 
instância do PostgreSQL.

Configure o Oracle Database Gateways para conectividade do Oracle Database local com o 
Aurora PostgreSQL compatível

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o gateway no servidor 
de banco de dados Oracle local.

1. Como usuário root, instale 
o gerenciador de drivers 
unixODBC mais recente.

sudo yum install unixODBC*

2. Instale o driver PostgreSQL 
ODBC (psqlODBC).

sudo wget https://
download.postgresql.org/

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pub/repos/yum/reporpms/
EL-7-x86_64/pgdg-redhat-
repo-latest.noarch.rpm
sudo yum install 
 pgdg-redhat-repo-
latest.noarch.rpm
sudo yum install 
 postgresql12-odbc

3. Crie um nome de fonte de 
dados (DSN) ODBC para o 
driver.

O gerenciador de drivers 
unixODBC fornece os 
utilitários de linha deisql
comandoodbcinstodbc_config, 
e usados para configurar 
e testar o driver. 
Usandoodbcinst
nossosodbc_config
utilitários, você pode localizar 
os arquivos do gerenciador 
de drivers unixODBC para 
transmitir informações do 
driver e criar o DSN.

odbcinst -j

O código a seguir mostra um 
exemplo de saída.

unixODBC 2.3.1
DRIVERS............: /etc/
odbcinst.ini
SYSTEM DATA SOURCES: /etc/
odbc.ini
FILE DATA SOURCES..: /etc/
ODBCDataSources
USER DATA SOURCES..: /
root/.odbc.ini
SQLULEN Size.......: 8
SQLLEN Size........: 8
SQLSETPOSIROW Size.: 8 
     
odbc_config --odbcini --
odbcinstini
/etc/odbc.ini
/etc/odbcinst.ini

Na saída do exemplo, você 
pode ver osodbc.ini
arquivosodbcinst.ini e. 
Basicamente,odbcinst.ini
é um arquivo de registro e 
configuração para drivers 
ODBC em um ambiente, 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
enquantoodbc.ini é 
um arquivo de registro e 
configuração para DSNs 
ODBC. Para habilitar os 
drivers, você precisa modificar 
esses dois arquivos.

4. Configure aspsqlODBC
bibliotecas de drivers 
no arquivo do/etc/
odbcinst.ini driver ODBC 
e adicione as seguintes linhas 
ao final do arquivo. Essas 
linhas fazem uma entrada 
para o motorista.

[PostgreSQL]
Description     = ODBC for 
 PostgreSQL
Driver          = /usr/
lib/psqlodbcw.so
Setup           = /usr/
lib/libodbcpsqlS.so
Driver64        = /usr/
lib64/psqlodbcw.so
Setup64         = /usr/
lib64/libodbcpsqlS.so
FileUsage       = 1

5. Crie um DSN noetc/
odbc.ini arquivo/. O 
gerenciador de drivers lê 
esse arquivo para determinar 
como se conectar ao banco 
de dados usando os detalhes 
do driver especificados 
emodbcinst.ini. Substitua 
os seguintes parâmetros por 
valores reais:
• <PostgreSQL Port>
• <PostgreSQL Database 
Name>

• <Aurora PostgreSQL 
Endpoint>

• <PostgreSQL username>
• <PostgreSQL password>

[pgdsn]
Driver=/usr/pgsql-12/lib/
psqlodbc.so
Description=PostgreSQL 
 ODBC Driver
Database=<PostgreSQL 
 Database Name>
Servername=<Aurora 
 PostgreSQL Endpoint>
Username=<PostgreSQL username>
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Password=<PostgreSQL 
 password>
Port=<PostgreSQL Port>
UseDeclareFetch=1
CommLog=/tmp/
pgodbclink.log
Debug=1
LowerCaseIdentifier=1

6. Usando oisql utilitário, teste 
a conexão ODBC (psqlODBC) 
com o DSN do banco de 
dados PostgreSQL que você 
criou.

isql -v pgdsn

O código a seguir mostra um 
exemplo de saída.

+---------------------------------------
+
| Connected!               
          |
|                          
                |
| sql-statement            
         |
| help [tablename]         
        |
| quit                     
               |
|                          
                |
+---------------------------------------
+
quit

7. Usando o DSN, crie o gateway 
para o manipulador de 
serviços ODBC (HS).

Comooracle usuário, crie 
um arquivoinitDSN.ora no 
local$ORACLE_HOME/hs/
admin. Nesse caso,pgdsn
é o DSN, então você 
precisa criar um arquivo 
chamadoinitpgdsn.ora.

more initpgdsn.ora

O código a seguir mostra um 
exemplo de saída.

# This is a sample agent 
 init file that contains 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 the HS parameters that 
 are
# needed for the Database 
 Gateway for ODBC
#
# HS init parameters
#

HS_FDS_CONNECT_INFO=pgdsn
HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF
HS_FDS_TRACE_FILE_NAME=/
tmp/ora_hs_trace.log
HS_FDS_SHAREABLE_NAME=/
usr/lib64/libodbc.so
HS_NLS_NCHAR=UCS2
HS_LANGUAGE=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8

#
# ODBC specific 
 environment variables
#

set ODBCINI=/etc/odbc.ini 
   

8. Ajuste o ouvinte 
($ORACLE_HOME/network/
admin/listener.ora) 
adicionando a entrada DSN 
emSID_LIST_LISTENER.

more $ORACLE_HOME/network/
admin/listener.ora

O código a seguir mostra um 
exemplo de saída.

SID_LIST_LISTENER = 
  (SID_LIST = 
   (SID_DESC= 
    (SID_NAME = pgdsn) 
    (ORACLE_HOME 
 = /u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1) 
    
 (ENVS="LD_LIBRARY_PATH=/
lib64:/usr/lib:/usr/
lib64:/u01/app/oracle/
product/12.2.0.1/db_1") 
    (PROGRAM=dg4odbc) 
   )
)

9. Ajuste otnsname
($ORACLE_HOME/network/
admin/tnsnames.ora) 
adicionando a entrada DSN.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

more $ORACLE_HOME/network/
admin/tnsnames.ora

O código a seguir mostra um 
exemplo de saída.

pgdsn=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)
(HOST=localhost)
(PORT=1521))
(CONNECT_DATA=(SID=pgdsn))
(HS=OK))

10.Reinicie o ouvinte Oracle para 
que as entradas relacionadas 
ao DSN feitas nos arquivos 
de rede entrem em vigor, 
alterando<Listener Name>
com o nome apropriado do 
ouvinte Oracle.

lsnrctl stop <Listener 
 Name>
lsnrctl start <Listener 
 Name>

Depois de reiniciar o ouvinte 
Oracle, ele criará um 
manipulador Oracle HS com 
um nome DSN (pgdsn).

11.Use o DSN para criar um link 
de banco de dados Oracle 
para acessar o banco de 
dados PostgreSQL fazendo 
login no Oracle Database.

create public database 
 link pgdb connect to 
 "postgres" identified by 
 "postgres" using 'pgdsn';

12.Acesse os dados do 
PostgreSQL usando o link do 
banco de dados Oracle criado.

select count(*) from 
 "pg_tables"@pgdb; 
   

Recursos relacionados
• Amazon Aurora PostgreSQL
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
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• AWS Identity and Access Management (IAM)
• Executar uma instância a partir de um modelo de execução
• Grupos do Auto Scaling
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Notification Service (SNS)
• Load Balancer Network Load Balancer Load Bal
• Gateways de banco de dados Oracle

Informações adicionais
Embora aoracle_fdw extensão esteja disponível com a versão 12.7 e posterior compatível com o Aurora 
PostgreSQL, esse padrão inclui soluções para versões anteriores dos bancos de dados compatíveis com 
o Aurora PostgreSQL, porque muitos clientes oferecem suporte a versões mais antigas de bancos de 
dados compatíveis com o Aurora PostgreSQL, e a atualização de um banco de dados envolve vários níveis 
de testes de desempenho e aplicativos. Além disso, o recurso de link de banco de dados é amplamente 
usado, e fornecer opções para todas as versões do Aurora compatíveis com PostgreSQL é o objetivo 
deste artigo.

Migre cargas de trabalho de criação, treinamento 
e implantação de ML para a Amazon SageMaker 
usando as ferramentas de desenvolvedor da AWS

Criado por Scot Marvin (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Machine Learning Destino:  Amazon SageMaker

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Aprendizado de 
máquina e IA DevOps; Migração

Serviços da AWS: Amazon 
SageMaker

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um aplicativo de aprendizado de máquina (ML) local 
executado em servidores Unix ou Linux para ser treinado e implantado na AWS usando a Amazon 
SageMaker. Essa implantação usa um pipeline de integração e implantação contínuas (CI/CD). O padrão 
de migração é implantado usando uma CloudFormation pilha da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS usando o AWS Landing Zone
• Interface de linhas de comando da AWS (AWS CLI) instalada e configurada em seu servidor Unix ou do 

Linux
• Um repositório de código-fonte de ML na AWS CodeCommit ou do Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) GitHub
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Limitações

• Somente 300 pipelines individuais podem ser implantados em uma região da AWS.
• Esse padrão é destinado a cargas de trabalho supervisionadas de ML com train-and-deploy código em 

Python.

Versões do produto

• Docker versão 19.03.5, compilação 633a0ea, usando Python 3.6x

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Instância de computação Linux local com dados no sistema de arquivos local ou em um banco de dados 
relacional

Arquitetura de origem

Pilha de tecnologias de destino

• A AWS foi CodePipeline implantada com o Amazon S3 para armazenamento de dados e o Amazon 
DynamoDB como armazenamento de metadados para rastrear ou registrar as execuções do pipeline

Arquitetura alvo

Arquitetura de migração de aplicativos

• Pacote Python nativo e CodeCommit repositório da AWS (e um cliente SQL, para conjuntos de dados 
locais na instância do banco de dados)

Ferramentas
• Python
• Git 
• AWS CLI — A AWS CLI implanta a CloudFormation pilha da AWS e move os dados para o bucket do 

S3. O balde S3, por sua vez, leva ao alvo.

Epopeias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o código-fonte e os 
conjuntos de dados.

  Cientista de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os tipos e tamanhos 
de instâncias de criação, 
treinamento e implantação de 
destino.

  Engenheiro de dados, cientista 
de dados

Crie uma lista de capacidades e 
requisitos de capacidade.

   

Identifique os requisitos de rede.   DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede ou 
ao host para os aplicativos de 
origem e destino.

  Engenheiro de dados, 
engenheiro de ML, administrador 
de sistemas

Determine a estratégia de 
backup.

  Engenheiro de ML, administrador 
de sistemas

Determine os requisitos de 
disponibilidade.

  Engenheiro de ML, administrador 
de sistemas

Identifique a estratégia de 
migração ou transição de 
aplicativos.

  Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  Engenheiro de ML, administrador 
de sistemas

Crie grupos de segurança.   Engenheiro de ML, administrador 
de sistemas

Configure um bucket do Amazon 
S3 e ramificações CodeCommit 
do repositório da AWS para 
código de ML.

  Engenheiro de ML

Faça o upload dos dados e do código

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas do 
MySQL ou ferramentas de 
terceiros para migrar, treinar, 
validar e testar conjuntos 
de dados para o bucket S3 
provisionado.

Isso é necessário para a 
implantação CloudFormation do 
AWS Stack.

Engenheiro de dados, 
engenheiro de ML

Package o trem de ML e o 
código de hospedagem como 
pacotes Python e envie para o 

Você precisa do nome da 
ramificação do repositório para 

Cientista de dados, engenheiro 
de ML
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
repositório provisionado na AWS 
CodeCommit ou GitHub.

implantar o CloudFormation 
modelo da AWS para migração.

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração da 
carga de trabalho de ML.

  Proprietário do aplicativo, 
engenheiro de ML

Implemente a CloudFormation 
pilha da AWS.

Use a AWS CLI para criar a pilha 
declarada no modelo YAML 
fornecido com essa solução.

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Corte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  Proprietário do aplicativo, 
cientista de dados, engenheiro 
de ML

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

Encerre todos os recursos 
personalizados do 
CloudFormation modelo da AWS 
(por exemplo, qualquer função 
do AWS Lambda que não esteja 
sendo usada).

Cientista de dados, engenheiro 
de ML

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  Proprietário do aplicativo, 
cientista de dados

Valide os resultados e as 
métricas de avaliação do modelo 
de ML com operadores.

Certifique-se de que o 
desempenho do modelo 
corresponda às expectativas 
dos usuários do aplicativo e seja 
comparável ao estado local.

Proprietário do aplicativo, 
cientista de dados

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  Proprietário do aplicativo, 
engenheiro de ML

Recursos relacionados
• AWSCodePipeline
• AWSCodeBuild
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• AmazonSageMaker
• Amazon S3
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre OpenText TeamSite cargas de trabalho para a 
nuvem da AWS

Criado por Battulga Purevragchaa (AWS), Michael Stewart e Carlos Marruenda Molina

Ambiente: Produção Fonte: No local Alvo: AWS

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Tecnologias: migração; sites e 
aplicativos da web

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon RDS

Resumo
Muitas instâncias daOpenText Experience Platform são hospedadas no local ou em soluções de 
hospedagem tradicionais com capacidade fixa e modelos de custo legados. A migração de suas cargas 
de trabalho da OpenText Experience Platform para a nuvem da Amazon Web Services (AWS) fornece 
recursos e valor adicionais ao aumentar a agilidade e as oportunidades de integração de seus negócios, 
além de reduzir seu custo geral de propriedade.

Esse padrão fornece etapas e um modelo para migrar OpenText TeamSitecargas de trabalho para a 
nuvem da AWS. O padrão ajuda você a entender como definir o escopo e o orçamento de seus projetos 
de migração, fornecendo uma seção detalhada do Epics que orienta você em um processo de OpenText 
TeamSite migração.

Esse padrão foi desenvolvido pela AWS e pela TBSCG, uma parceira da AWS, e acompanha o guia
Migração OpenText TeamSite e gerenciamento de mídia de cargas de trabalho para a nuvem da AWS no 
site da AWS Prescriptive Guidance.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Pelo menos uma conta da AWS
• Uma OpenText carga de trabalho hospedada em um data center local ou em outro provedor de nuvem
• OpenText Licenças ativas

O processo de migração também exige as funções e responsabilidades descritas na tabela a seguir.
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Role (Função) Responsabilidades

Patrocinador Patrocínio interno 

Gerente de entrega Entrega de migração

Arquiteto de soluções Defina a arquitetura atual e a nova

DevOps engenheiro DevOps atividades

Testador de QA Teste em nível de sistema

Proprietário do produto Priorização de tarefas com base nos requisitos de 
negócios

TeamSite autores Teste de aceitação de usuários de migração (UAT)

TeamSite administrador Migração: UAT

OpenText liderar OpenText especialista em produtos 

OpenText desenvolvedor OpenText especialista em produtos

Especialista em preços AWS e OpenText licenciamento 

Segurança de TI Linha de base de segurança de TI 

Desenvolvedor de integração de terceiros Reformular as integrações existentes

Desenvolvedor de front-end Faça alterações no código de front-end migrado

Administrador de banco de dados Configuração de banco de dados

Limitações

• Garanta a compatibilidade com seus sistemas operacionais (SOs) de destino. Você pode usar a matriz 
de compatibilidade das notas de lançamento do OpenText produto da versão do produto que você está 
migrando.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• OpenText soluções de experiência do cliente hospedadas no local ou em outro provedor de nuvem:
• OpenText TeamSite 
• OpenText LiveSite
• OpenText Gerenciamento de mídia   
• OpenText MediaBin   

Pilha de tecnologia alvo

• Uma plataforma de experiência OpenText do cliente hospedada na nuvem da AWS e que usa os 
seguintes serviços da AWS:
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• OpenSearch Serviço Amazon
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• Elastic Load Balancing
• AWS Lambda
• Amazon API Gateway
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) é um serviço em nuvem que facilita a migração 

de bancos de dados relacionais, data warehouses, bancos de dados NoSQL e outros tipos de 
armazenamento de dados. 

• O AWS Application Migration Service automatiza a conversão de seus servidores de origem para 
execução nativa na AWS. Ele também simplifica a modernização de aplicativos com opções de 
otimização integradas e personalizadas.

Epopéias
Descoberta e avaliação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Realize workshops sobre os 
requisitos de descoberta.

Realize workshops com equipes 
técnicas e comerciais para 
descobrir o cenário atual, reunir 
requisitos e validar a estratégia 
de migração. Dependendo da 
complexidade e do escopo da 
migração, sua organização pode 
precisar de vários workshops.

Duração: Duas semanas

Patrocinador (opcional), 
gerente de entrega, arquiteto 
de soluções, OpenText líder, 
proprietário do produto

Analise os requisitos de solução 
e migração.

Analise e documente os 
requisitos comerciais, funcionais 
e técnicos que influenciam o 
design da solução planejada e o 
processo de migração.

Duração: Uma semana

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, proprietário do produto

Documente sua OpenText 
arquitetura existente.

Documente sua OpenText 
arquitetura existente, incluindo 
componentes principais e 
todos os aplicativos e serviços 
relacionados.

Duração: Uma semana

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, proprietário do produto
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina a arquitetura planejada da 
AWS.

Defina sua arquitetura planejada 
da AWS com base nos 
componentes e requisitos 
identificados e no uso da matriz 
de OpenText compatibilidade. 
Você pode encontrar a matriz 
de OpenText compatibilidade 
nas notas de lançamento da sua 
OpenText TeamSite versão.

Duração: Uma semana

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, proprietário do produto, 
segurança de TI

Avalie o tamanho da sua 
arquitetura planejada da AWS.

Os requisitos de tamanho variam 
para diferentes componentes 
arquitetônicos, dependendo da 
carga de trabalho e de outros 
requisitos não funcionais.

Duração: Dois dias

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder

Calcule o TCO. Calcule o custo total de 
propriedade (TCO) da solução 
proposta.

Duração: Dois dias

Arquiteto de soluções, 
especialista em preços

Defina a estratégia de migração 
para cada componente.

Defina e documente quais das 
sete estratégias comuns de 
migração (7 Rs) devem ser 
usadas para cada componente 
principal ou adicional que deve 
ser migrado para a nuvem da 
AWS.

Duração: Uma semana

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, proprietário do produto

Defina o processo de migração 
para os componentes.

Defina o processo de migração 
detalhado para cada um dos 
componentes da sua carga de 
trabalho.

Duração: Uma semana

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, proprietário do produto, 
segurança de TI

Defina o processo de migração 
global e as dependências.

Crie um processo de migração 
global e um calendário que inclua 
os detalhes da migração para 
componentes, dependências e 
continuidade de negócios.

Duração: Três dias

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, proprietário do produto, 
segurança de TI
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Atividades de segurança e compatibilidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar políticas de segurança. Configure as políticas de 
segurança gerenciadas pelo 
cliente em suas contas da AWS. 
Isso deve incluir complexidade 
e rotação de senhas, além de 
desativar automaticamente as 
contas não utilizadas. 

Para obter mais informações 
sobre as políticas gerenciadas 
pelo cliente, consulte 
Políticas gerenciadas pelo 
cliente na documentação do 
Gerenciamento de Identity and 
Access Management (IAM).

Arquiteto de soluções

Criar usuários do AWS AWS usuários do

Para obter mais informações 
sobre a criação de usuários do 
IAM, consulte Criar um usuário 
do

Arquiteto de soluções

Crie grupos do IAM. Crie os grupos de usuários 
necessários do IAM 
(por exemplo, grupos 
de administradores ou 
desenvolvedores) e adicione 
usuários do IAM a esses grupos. 

Para obter mais informações 
sobre grupos de usuários 
do IAM, consulte Grupos 
de usuários do IAM na 
documentação do IAM.

Arquiteto de soluções

Anexe políticas de segurança. Anexe políticas de segurança 
aos grupos ou funções do IAM.   

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Anexar uma 
política a um grupo de usuários 
do IAM na documentação do 
IAM.

Arquiteto de soluções

Ative o faturamento detalhado. Para obter mais informações 
sobre o faturamento, consulte 
Monitoramento do uso e custos
na documentação do Billing and 
Cost Management da AWS.

Arquiteto de soluções

Verifique os detalhes de contato 
de suas contas.

Certifique-se de que os detalhes 
de contato de suas contas 
estejam atualizados e mapeados 

Arquiteto de soluções, 
proprietário do produto

1684
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para mais de uma pessoa em 
sua organização. 

Para obter mais informações, 
consulte Como gerenciar uma 
conta da AWS na documentação 
do Billing and Cost Management 
da AWS.

Adicione informações de contato 
de segurança.

Configure suas informações de 
contato com suas informações de 
contato de segurança.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como 
gerenciar uma conta da AWS
na documentação do Billing and 
Cost Management da AWS.

Arquiteto de soluções, segurança 
de TI

Configurar as funções do Configure as funções do IAM 
para as instâncias do EC2. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Funções 
do IAM para o Amazon EC2 na 
documentação do Amazon EC2.

Arquiteto de soluções

Configure o acesso ao AWS 
Support.

Anexe uma política do IAM aos 
usuários do IAM que precisam 
de acesso ao AWS Support 
for Support Center e para criar 
casos de suporte. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Permissões 
de acesso para o AWS Support
na documentação do AWS 
Support.

Arquiteto de soluções

Habilitar CloudTrail. Habilite automaticamente a AWS 
CloudTrail em todas as suas 
regiões da AWS. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como
usarcreate-trail na 
CloudTrail documentação da 
AWS.

Arquiteto de soluções
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https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-account-payment.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Habilite a validação do arquivo 
de CloudTrail log.

Habilite a validação dos arquivos 
de CloudTrail log.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Habilitar 
a validação da integridade do 
arquivo de log CloudTrail na 
CloudTrail documentação da 
AWS. 

Arquiteto de soluções

Restrinja o acesso a qualquer 
bucket do S3 que contenha 
CloudTrail registros.

Aplique uma política de bucket 
que restrinja o acesso aos 
buckets do S3 que contêm 
arquivos de CloudTrail log.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte a política de 
bucket do Amazon S3 CloudTrail
na CloudTrail documentação da 
AWS.

Arquiteto de soluções

Integre CloudTrail com 
CloudWatch registros

Integre trilhas CloudTrail geradas 
pelo Amazon CloudWatch Logs. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como
enviar eventos para CloudWatch 
registros na CloudTrail 
documentação da AWS

Arquiteto de soluções

Habilite o AWS Config em todas 
as regiões necessárias.

Habilite automaticamente o AWS 
Config em todas as regiões 
necessárias. 

Você pode configurar o AWS 
Config usando o AWS CLI. Para 
obter mais informações, consulte
Configurar o AWS Config com a 
CLI da AWS na documentação 
do AWS Config.

Arquiteto de soluções

Habilite o registro do acesso ao 
bucket S3.

Automatize o registro de acesso 
ao bucket do S3 com CloudTrail. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Habilitar o 
registro de CloudTrail eventos 
para buckets e objetos do S3 na 
documentação do Amazon S3.

Arquiteto de soluções
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-enabling.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure as políticas de chave 
do AWS KMS para CloudTrail.

Automatize a configuração das 
políticas AWS Key Management 
Service do (AWS KMS) para 
CloudTrail. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Configurar 
políticas de chave do AWS 
KMS CloudTrail na CloudTrail 
documentação da AWS.

Arquiteto de soluções

Criptografe CloudTrail registros 
em repouso.

Configure a criptografia de 
CloudTrail registros no lado 
do servidor usando chaves 
gerenciadas pelo cliente 
mantidas no AWS KMS. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criptografar 
arquivos de CloudTrail log com 
chaves gerenciadas do AWS 
KMS (SSE-KMS) na CloudTrail 
documentação da AWS.

Arquiteto de soluções

Gire automaticamente as chaves 
KMS.

Configure a rotação das chaves 
do AWS KMS. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como ativar 
e desativar a rotação automática 
de chaves na documentação do 
AWS KMS.

Arquiteto de soluções

Configure CloudWatch os 
alarmes.

Configure os CloudWatch 
alarmes da Amazon que são 
iniciados por eventos específicos. 
Por exemplo, solicitações não 
autorizadas para APIs ou uso da 
conta raiz. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como 
receber notificações quando as 
chaves de acesso raiz da sua 
conta da AWS são usadas no 
blog de segurança da AWS. 

Arquiteto de soluções

Configurar grupos de segurança. Configure grupos de segurança 
para garantir que o tráfego 
de entrada irrestrito não seja 
permitido nas portas 22 e 3389.

Arquiteto de soluções
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-kms-key-policy-for-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-kms-key-policy-for-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-kms-key-policy-for-cloudtrail.html
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http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-receive-notifications-when-your-aws-accounts-root-access-keys-are-used/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-receive-notifications-when-your-aws-accounts-root-access-keys-are-used/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-receive-notifications-when-your-aws-accounts-root-access-keys-are-used/
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative o registro de fluxo do VPC. Capture o tráfego de IP rejeitado 
de e para interfaces de rede em 
sua nuvem privada virtual (VPC) 
e configure-o CloudWatch para 
capturá-lo.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar um log 
de fluxo na documentação da 
Amazon VPC.   

Arquiteto de soluções

Modifique o grupo de segurança 
padrão para restringir todo o 
tráfego.

Modifique cada grupo de 
segurança padrão da VPC 
para que o tráfego seja negado 
por padrão e o acesso seja 
explicitamente concedido 
por meio de seus grupos de 
segurança. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Grupos 
de segurança para a VPC na 
documentação da Amazon VPC. 

Arquiteto de soluções

Configure tabelas de roteamento 
entre os VPCs.

Configure as tabelas 
de roteamento para 
emparelhamento de VPC com o 
mínimo de acesso necessário. 

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Atualização 
de suas tabelas de rotas 
para uma conexão de 
emparelhamento de VPC na 
documentação do Amazon VPC.

Arquiteto de soluções

Atividades de configuração para a nova infraestrutura da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Provisione a infraestrutura da 
AWS.

Crie as contas e os recursos da 
AWS.

Duração: Duas semanas

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Configure DevOps ferramentas e 
processos.

Configurar DevOps ferramentas 
e procedimentos, como pipelines 
de integração e entrega 
contínuas (CI/CD) e estruturas de 
teste automatizadas.

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Automatize a migração dos 
componentes principais.

Use modelos ou scripts 
existentes para automatizar a 
instalação e a configuração de 
OpenText produtos TeamSite, 

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções, OpenText líder
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/working-with-flow-logs.html#create-flow-log
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
incluindo LiveSite, OpenDeploy 
MediaBin e.

Duração: Uma semana

Automatize a migração de 
componentes adicionais.

Analise e automatize a migração 
de aplicativos adicionais 
integrados aos componentes 
OpenText principais (por 
exemplo, bancos de dados 
adicionais, comunicação, 
monitoramento ou componentes 
de cache).

Duração: Duas semanas

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções, OpenText líder

Adapte os componentes 
principais.

Faça as alterações necessárias 
nas personalizações dos 
componentes OpenText 
principais (por exemplo, 
integrações).

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor, 
desenvolvedor de integração 
terceirizado, desenvolvedor de 
front-end

Implemente e configure serviços 
adicionais.

Provisione, configure e 
implemente quaisquer novos 
serviços da AWS, como as 
funções do AWS Lambda ou o 
Amazon API Gateway.

DevOps engenheiro, arquiteto 
de soluções, desenvolvedor 
de integração terceirizado, 
desenvolvedor de front-end

Migre ou refatore outros 
componentes.

Migre componentes adicionais, 
incluindo qualquer refatoração 
necessária. Isso inclui aplicativos 
externos, como portais de 
relatórios personalizados ou 
camadas de integração de API 
existentes.

DevOps engenheiro, arquiteto 
de soluções, desenvolvedor 
de integração terceirizado, 
desenvolvedor de front-end

Realizar a migração no ambiente 
de desenvolvimento.

Atividades de migração 
automatizadas para o ambiente 
de desenvolvimento, incluindo 
provisionamento do sistema, 
migração de dados, migração 
de aplicativos, instalação e 
configuração.

DevOps engenheiro

Execute a migração no ambiente 
de produção.

Atividades de migração 
automatizadas para o ambiente 
de produção, incluindo 
provisionamento do sistema, 
migração de dados, migração 
de aplicativos, instalação e 
configuração.

DevOps engenheiro

1689



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre OpenText TeamSite cargas de trabalho para a AWS

Atividades de networking

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina blocos CIDR para cada 
VPC.

Defina o bloco de 
Encaminhamento Entre Domínios 
Sem Classificação (CIDR) (o 
intervalo de IP e máscara) para 
cada VPC não padrão.

Duração: Menos de uma semana

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Defina sub-redes e zonas de 
disponibilidade.

Defina as sub-redes e as zonas 
de disponibilidade que são 
usadas em cada VPC não 
padrão.

Duração: Menos de uma semana

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Defina grupos de segurança. Defina grupos de segurança e 
regras de grupos de segurança 
para controlar a segurança nos 
recursos da AWS.

Duração: Menos de uma semana

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Defina ACLs de rede. Defina as listas de controle 
de acesso à rede (ACLs) para 
controlar a segurança nos limites 
da sub-rede.

Duração: Menos de uma semana

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Migrar bancos de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preparar os bancos de dados de 
origem.

Use o AWS DMS para preparar 
cada banco de dados de origem 
para a replicação contínua na 
nuvem da AWS.

DevOps engenheiro, arquiteto de 
soluções

Crie os bancos de dados para 
os componentes OpenText 
principais.

Crie os bancos de dados 
exigidos pelos MediaBin 
componentes Opentext TeamSite 
LiveSite,, e. Certifique-se de 
que os usuários e os direitos de 
acesso estejam configurados 
corretamente de acordo com 
a documentação OpenText de 
instalação.

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor

Copie dados dos servidores do 
banco de dados de origem.

Automatize o processo de cópia 
de dados dos componentes 
OpenText principais do servidor 
de banco de dados de origem 

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor

1690



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre OpenText TeamSite cargas de trabalho para a AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para o servidor de banco de 
dados de destino.

Sincronize dados dos servidores 
de banco de dados.

Automatize o processo de 
realizar a sincronização regular 
de dados dos bancos de dados 
de origem para os bancos de 
dados de destino.

OpenText desenvolvedor

Atividades de migração de conteúdo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie as lojas OpenText 
TeamSite de conteúdo.

Automatize o processo de 
cópia dos armazenamentos de 
conteúdo do OpenText TeamSite 
servidor de origem para o 
OpenText TeamSite servidor de 
destino.

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor

Mapear grupos e usuários do. Mapeamento interno de IDs de 
OpenText TeamSite usuário 
internos para IDs de sistema de 
destino.

OpenText liderar

Sincronize os armazenamentos 
OpenText TeamSite de 
conteúdo.

Automatize o processo de 
sincronização regular dos 
armazenamentos de conteúdo 
de origem e de destino. Isso é 
implementado como parte do 
processo de migração e controle 
de qualidade.

OpenText desenvolvedor

Copie dados de servidores web. Automatize o processo de cópia 
de dados dos servidores web de 
origem para os servidores web 
de destino.

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor

Sincronizar os dados do servidor 
web.

Automatize o processo de 
sincronização regular dos dados 
do servidor web de origem e de 
destino.

OpenText desenvolvedor

Copie dados do sistema de 
arquivos do servidor web.

Automatize o processo de cópia 
de conteúdo e outros ativos da 
Web do sistema de arquivos do 
servidor web de origem para os 
servidores web de destino.

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor

Sincronize os sistemas de 
arquivos do servidor web.

Automatize o processo de 
sincronização regular de 
conteúdo e outros ativos da 
Web do sistema de arquivos do 
servidor web de origem com os 
servidores web de destino.

OpenText desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere feeds e índices. Automatize o processo de 
execução de qualquer processo 
que gere feeds ou outros índices 
(por exemplo, pesquisa na web) 
que use OpenText TeamSite o 
conteúdo do servidor web como 
fonte de dados.

Arquiteto de soluções, OpenText 
líder, OpenText desenvolvedor

Sincronize a geração de feeds e 
índices.

Automatize o processo de 
realizar a regeneração regular 
de feeds e índices após 
sincronizações de dados.

OpenText desenvolvedor

Atividades de teste e QA

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o controle de qualidade 
da migração.

Teste o ambiente, os aplicativos 
e os serviços da AWS de destino 
para garantir que os processos 
de migração automatizados 
sejam criados e configurados 
corretamente.

DevOps engenheiro, OpenText 
líder, testador de QA

Realize testes de desempenho. Teste o desempenho em termos 
de capacidade de resposta e 
estabilidade sob uma carga de 
trabalho específica. Investigue, 
meça, valide ou verifique outros 
atributos de qualidade do sistema 
de destino, como escalabilidade 
e confiabilidade.

Para que esse teste seja útil, 
você deve ter um ambiente de 
teste do mesmo tamanho do seu 
ambiente de produção.

Duração: Entre uma e duas 
semanas

DevOps engenheiro, OpenText 
líder

Teste de segurança. Verificação de vulnerabilidades e 
testes de penetração para revelar 
possíveis falhas nos mecanismos 
de segurança de um aplicativo 
que protege os dados e mantém 
a funcionalidade conforme 
necessário.

Para que esse teste seja útil, 
você deve ter um ambiente 
de teste equivalente ao seu 
ambiente de produção em termos 
de rede e segurança.

DevOps engenheiro, OpenText 
líder
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Duração: Entre uma e duas 
semanas

Atividades de integração operacional

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a prontidão operacional. Entenda como você atualmente 
executa as operações de TI e 
como você operará na nuvem da 
AWS. Você pode alcançar esse 
resultado comercial definindo um 
modelo operacional em nuvem. 

Duração: Uma semana

DevOps engenheiro, OpenText 
líder, gerente de prestação de 
serviços

Invista na automação de 
operações.

Invista em automação para 
oferecer um modelo operacional 
da AWS.

DevOps engenheiro, OpenText 
líder, gerente de prestação de 
serviços

Integre as operações. Continue usando as ferramentas 
de TI atuais e amplie-as por meio 
da integração com a nuvem da 
AWS.

DevOps engenheiro, OpenText 
líder, gerente de prestação de 
serviços

Atividades de transição

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Troque o DNS. Mude manualmente o sistema 
de nomes de domínio (DNS) 
de hosts existentes para hosts 
baseados na nuvem da AWS.

Duração: Uma hora

DevOps engenheiro, OpenText 
líder

Teste a recuperação de 
desastres.

Teste a recuperação de 
desastres, a restauração de 
backup e execute seus testes 
automatizados.

Duração: Um dia

DevOps engenheiro, OpenText 
líder, testador de QA

Valide o monitoramento e a 
análise.

Valide se o monitoramento e a 
análise estão funcionando.

Duração: Duas horas

DevOps engenheiro, OpenText 
líder

Desligue o ambiente antigo 
e solicite o desligamento do 
servidor.

Duração: Três dias DevOps engenheiro, OpenText 
líder
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Recursos relacionados
• Políticas gerenciadas pelo cliente
• Criar um AWS do
• Grupos de usuários do IAM
• Anexar uma política a um grupo de usuários do IAM
• Monitorando seu uso e custo
• Gerenciando uma conta da AWS
• Funções do IAM para o Amazon EC2
• Permissões de acesso para o AWS Support
• Usando create-trail
• Habilitar a validação da integridade dos arquivos de log para CloudTrail
• Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail
• Enviando eventos para CloudWatch Logs
• Configurar o AWS Config com a CLI da AWS
• Habilitar o log de CloudTrail eventos do em log para buckets e objetos do S3
• Configure as principais políticas do AWS KMS para CloudTrail
• Criptografar arquivos de CloudTrail log com chaves gerenciadas do AWS KMS (SSE-KMS)
• Como habilitar e desabilitar a rotação de chaves automática
• Como receber notificações quando as chaves de acesso raiz da sua conta da AWS são usadas
• Criar um log de fluxo
• Grupos de segurança para a VPC
• Atualizar as tabelas de rotas para uma conexão de emparelhamento de VPC

Migre valores do Oracle CLOB para linhas individuais 
no PostgreSQL na AWS

Criado por Sai Krishna Namburu (AWS) e Sindhusha Paturu (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Database Destino:  Aurora compatível com 
PostgreSQL ou Amazon RDS for 
PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle; Tecnologias: Migração; 
Armazenamento e backup; 
Bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; AWS DMS; Amazon S3; 
Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve como dividir valores de objetos grandes de caracteres (CLOB) Oracle em linhas 
individuais na edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL e no Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) para PostgreSQL. O PostgreSQL não suporta o tipo de dados CLOB.
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As tabelas com partições de intervalo são identificadas no banco de dados Oracle de origem, e o nome 
da tabela, o tipo de partição, o intervalo da partição e outros metadados são capturados e carregados no 
banco de dados de destino. Você pode carregar dados CLOB com menos de 1 GB em tabelas de destino 
como texto usando o AWS Database Migration Service (AWS DMS) ou exportar os dados no formato CSV, 
carregá-los em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e migrá-los para seu banco de 
dados PostgreSQL de destino.

Após a migração, você pode usar o código PostgreSQL personalizado fornecido com esse padrão para 
dividir os dados CLOB em linhas individuais com base no novo identificador de caracteres de linha 
(CHR(10)) e preencher a tabela de destino. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma tabela de banco de dados Oracle que tem partições de intervalo e registros com um tipo de dados 
CLOB.

• Um banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL ou Amazon RDS for PostgreSQL que tem uma 
estrutura de tabela semelhante à tabela de origem (mesmas colunas e tipos de dados).

Limitações

• O valor do CLOB não pode exceder 1 GB.
• Cada linha na tabela de destino deve ter um novo identificador de caractere de linha.

Versões do produto

• Oracle 12c
• Aurora Postgree 11.6

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra uma tabela Oracle de origem com dados CLOB e a tabela PostgreSQL 
equivalente na versão 11.6 compatível com o Aurora PostgreSQL.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 
totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na Nuvem AWS.

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 
nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Outras ferramentas
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Você pode usar as seguintes ferramentas de cliente para se conectar, acessar e gerenciar seus bancos de 
dados compatíveis com Aurora PostgreSQL e Amazon RDS for PostgreSQL. (Essas ferramentas não são 
usadas dentro desse padrão.)

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de software livre para PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

• O DBeaver é uma ferramenta de banco de dados de código aberto para desenvolvedores e 
administradores de banco de dados. Você pode usar a ferramenta para manipular, monitorar, analisar, 
administrar e migrar seus dados.

Práticas recomendadas
Para obter as melhores práticas para migrar seu banco de dados do Oracle para o PostgreSQL, 
consulte o post do blog da AWS Melhores práticas para migrar um banco de dados Oracle para Amazon 
RDS PostgreSQL ou Amazon Aurora PostgreSQL: Considerações sobre o processo de migração e a 
infraestrutura.

Para obter as melhores práticas para configurar a tarefa do AWS DMS para migrar objetos binários 
grandes, consulte Migração de objetos binários grandes (LOBs) na documentação do AWS DMS.

Épicos
Identifique os dados do CLOB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise os dados do CLOB. No banco de dados Oracle 
de origem, analise os dados 
CLOB para ver se eles contêm 
cabeçalhos de coluna, para que 
você possa determinar o método 
para carregar os dados na tabela 
de destino. 

Para analisar os dados de 
entrada, use a consulta a seguir.

SELECT * FROM 
clobdata_or;   

Desenvolvedor

Carregue os dados do CLOB no 
banco de dados de destino.

Migre a tabela que tem dados 
CLOB para uma tabela provisória 
(de teste) no banco de dados de 
destino do Aurora ou do Amazon 
RDS. É possível usar o AWS 
DMS ou carregar os dados como 
um arquivo CSV em um bucket 
do Amazon S3.

Para obter informações sobre 
o uso do AWS DMS para essa 
tarefa, consulte Uso de um banco 
de dados Oracle como fonte
e Uso de um banco de dados 
PostgreSQL como destino na 
documentação do AWS DMS.

Engenheiro de migração, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter informações sobre 
o uso do Amazon S3 para essa 
tarefa, consulte Como usar o 
Amazon S3 como destino na 
documentação do AWS DMS.

Valide a tabela PostgreSQL de 
destino.

Valide os dados de destino, 
incluindo cabeçalhos, em relação 
aos dados de origem usando as 
seguintes consultas no banco de 
dados de destino.

SELECT * FROM clobdata_pg;
SELECT * FROM 
 clobdatatarget;

Compare os resultados com os 
resultados da consulta do banco 
de dados de origem (da primeira 
etapa).

Desenvolvedor

Divida os dados do CLOB em 
linhas separadas.

Execute o código PostgreSQL 
personalizado fornecido 
na seção Informações 
adicionais (p. 1697) para dividir 
os dados CLOB e inseri-los 
em linhas separadas na tabela 
PostgreSQL de destino.

Desenvolvedor

Valide os dados.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide os dados na tabela de 
destino.

Valide os dados inseridos na 
tabela de destino usando as 
seguintes consultas.

SELECT * FROM clobdata_pg;
SELECT * FROM 
 clobdatatarget;

Desenvolvedor

Recursos relacionados
• Tipo de dados CLOB (documentação da Oracle)
• Tipos de dados (documentação do PostgreSQL)

Informações adicionais
Função PostgreSQL para dividir dados CLOB
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do
$$
declare
totalstr varchar;
str1 varchar;
str2 varchar;
pos1 integer := 1;
pos2 integer ;
len integer;

begin 
        select rawdata||chr(10) into totalstr from clobdata_pg; 
        len :=  length(totalstr) ; 
        raise notice 'Total length : %',len; 
        raise notice 'totalstr : %',totalstr; 
        raise notice 'Before while loop'; 

        while pos1 < len  loop 

                  select position (chr(10) in totalstr) into pos2; 
                 raise notice '1st position of new line : %',pos2; 

                str1 := substring (totalstr,pos1,pos2-1); 
                raise notice 'str1 : %',str1; 

                   insert into clobdatatarget(data) values (str1); 
                   totalstr := substring(totalstr,pos2+1,len); 
                   raise notice 'new totalstr :%',totalstr; 
                len :=  length(totalstr) ; 

        end loop;
end
$$
LANGUAGE 'plpgsql' ;

Exemplos de entrada e saída

Você pode usar os exemplos a seguir para testar o código PostgreSQL antes de migrar seus dados.

Crie um banco de dados Oracle com três linhas de entrada.

CREATE TABLE clobdata_or (
id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
rawdata clob  );

insert into clobdata_or(rawdata) values (to_clob('test line 1') || chr(10) || to_clob('test 
 line 2') || chr(10) || to_clob('test line 3') || chr(10));
COMMIT;

SELECT * FROM clobdata_or;

Isso exibe a saída a seguir.

id dados brutos
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1 linha de teste 1 linha de teste 2 linha de teste 3

Carregue os dados de origem em uma tabela de teste do PostgreSQL (clobdata_pg) para 
processamento.

SELECT * FROM clobdata_pg;

CREATE TEMP TABLE clobdatatarget (id1 SERIAL,data VARCHAR );

<Run the code in the additional information section.>

SELECT * FROM clobdatatarget; 
   

Isso exibe a saída a seguir.

id1 data

1 linha de teste 1

2 linha de teste 2

3 linha de teste 3

Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon 
RDS for Oracle usando a importação direta do Oracle 
Data Pump por meio de um link de banco de dados

Criado por Rizwan Wangde (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: banco de dados Oracle 
local

Alvo: Amazon RDS for Oracle

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Vários padrões abrangem a migração de bancos de dados Oracle locais para o Amazon RDS for Oracle 
usando o Oracle Data Pump, um utilitário nativo da Oracle que é a forma preferida de migrar grandes 
cargas de trabalho Oracle. Esses padrões geralmente envolvem a exportação de esquemas ou tabelas de 
aplicativos para arquivos de despejo, a transferência dos arquivos de despejo para um diretório de banco 
de dados no Amazon RDS for Oracle e, em seguida, a importação dos esquemas e dados do aplicativo 
dos arquivos de despejo.

Usando essa abordagem, a migração pode levar mais tempo, dependendo do tamanho dos dados e do 
tempo necessário para transferir os arquivos de despejo para a instância do Amazon RDS. Além disso, 
os arquivos de despejo residem no volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) da instância do 
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Amazon RDS, que deve ser grande o suficiente para o banco de dados e os arquivos de despejo. Quando 
os arquivos de despejo são excluídos após a importação, o espaço vazio não pode ser recuperado, então 
você continua pagando pelo espaço não utilizado.

Esse padrão atenua esses problemas ao realizar uma importação direta na instância do Amazon RDS 
usando a API Oracle Data Pump (DBMS_DATAPUMP) em um link de banco de dados. O padrão inicia um 
pipeline simultâneo de exportação e importação entre os bancos de dados de origem e de destino. Esse 
padrão não exige o dimensionamento de um volume do EBS para os arquivos de despejo porque nenhum 
arquivo de despejo é criado ou armazenado no volume. Essa abordagem economiza o custo mensal do 
espaço em disco não utilizado.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS).
• Uma nuvem privada virtual (VPC) configurada com sub-redes privadas em pelo menos duas zonas de 

disponibilidade, para fornecer a infraestrutura de rede para a instância do Amazon RDS.
• Um banco de dados Oracle em um datacenter no local.
• Uma instância Oracle do Amazon RDS DS em uma única zona de disponibilidade. O uso de uma única 

zona de disponibilidade melhora o desempenho de gravação durante a migração. Uma implantação 
Multi-AZ pode ser ativada 24 a 48 horas antes da transferência.

• Amazon Direct Connect (recomendado para bancos de dados de grande porte).
• Regras de conectividade de rede e firewall no local configuradas para permitir uma conexão de entrada 

da instância do Amazon RDS com o banco de dados Oracle local.

Limitações

• O limite de tamanho do banco de dados no Amazon RDS for Oracle é de 64 TiB (em dezembro de 
2022).

Versões do produto

• Banco de dados de origem: Oracle Database versão 10g Release 1 e posterior.
• Banco de dados de destino: para obter a lista mais recente de versões e edições suportadas no Amazon 

RDS, consulte Amazon RDS for Oracle na documentação da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle autogerenciado no local ou na nuvem

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS para Oracle

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de migração de um banco de dados Oracle local para o 
Amazon RDS for Oracle em um ambiente Single-AZ. As direções das setas mostram o fluxo de dados na 
arquitetura. O diagrama não mostra qual componente está iniciando a conexão.
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1. A instância do Amazon RDS for Oracle se conecta ao banco de dados Oracle de origem local para 
realizar uma migração de carga completa pelo link do banco de dados.

2. O AWS DMS se conecta ao banco de dados Oracle de origem local para realizar a replicação contínua 
usando a captura de dados de alteração (CDC).

3. As alterações do CDC são aplicadas ao banco de dados do Amazon RDS for Oracle.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 
nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local. Esse padrão usa o CDC e 
a configuração Replicar somente alterações de dados.

• O AWS Direct Connect vincula sua rede interna a um local do Direct Connect do Direct Connect do 
usando um cabo de fibra óptica Ethernet padrão. Com essa conexão, você pode criar interfaces virtuais 
diretamente para serviços públicos da AWS e, ao mesmo tempo, ignorar os provedores de serviços de 
Internet em seu caminho de rede.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle ajuda você a configurar, operar e 
escalar um banco de dados relacional Oracle na Nuvem AWS.

Outras ferramentas

• O Oracle Data Pump ajuda você a mover dados e metadados de um banco de dados para outro em alta 
velocidade.

• Ferramentas de cliente, como Oracle Instant Client ou SQL Developer, são usadas para conectar e 
executar consultas SQL no banco de dados.

Práticas recomendadas
Embora o Amazon Direct Connect use conexões de rede privadas dedicadas entre a rede local e a AWS, 
considere as seguintes opções para segurança adicional e criptografia de dados para dados em trânsito:

• Uma rede virtual privada (VPN) usando o Amazon Site-to-Site VPN ou uma conexão IPsec VPN entre a 
rede AWS

• Criptografia de rede nativa do banco de dados Oracle configurada no banco de dados Oracle local
• Criptografia usando TLS

Epopéias
Preparar o banco de dados Oracle de origem no local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a conectividade de 
rede do banco de dados de 
destino ao banco de dados de 
origem.

Configure a rede local e o firewall 
para permitir a conexão de 
entrada da instância de destino 
do Amazon RDS com o banco de 
dados Oracle de origem local.

Administrador de rede, 
engenheiro de segurança
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário do banco 
de dados com os privilégios 
apropriados.

Crie um usuário de banco de 
dados no banco de dados Oracle 
de origem local com privilégios 
para migrar dados entre a origem 
e o destino usando o Oracle Data 
Pump.

GRANT CONNECT to 
 <migration_user>;
GRANT 
 DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE 
 to <migration_user>;
GRANT SELECT ANY TABLE to 
 <migration_user>;

DBA

Prepare o banco de dados de 
origem local para a migração do 
AWS DMS CDC.

(Opcional) Prepare o banco de 
dados Oracle de origem local 
para a migração do AWS DMS 
CDC após a conclusão do Oracle 
Data Pump Full Load:

1. Configure os privilégios 
adicionais necessários para 
gerenciar o FLASHBACK 
durante a migração do Oracle 
Data Pump.

GRANT FLASHBACK ANY TABLE 
 to <migration_user>;
GRANT FLASHBACK 
 ARCHIVE ADMINISTER to 
 <migration_user>;

2. Para configurar os privilégios 
de conta de usuário 
necessários em uma fonte 
Oracle autogerenciada para 
o AWS DMS, consulte a
documentação do AWS DMS.

3. Para preparar um banco 
de dados de origem 
autogerenciado da Oracle 
para CDC usando o 
AWS DMS, consulte a
documentação do AWS DMS.

DBA

Instale e configure o SQL 
Developer.

Instale e configure o SQL 
Developer para conectar e 
executar consultas SQL nos 
bancos de dados de origem e de 
destino.

DBA, engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere um script para criar os 
espaços de tabela.

Use o exemplo de consulta SQL 
a seguir para gerar o script no 
banco de dados de origem.

SELECT  
     'CREATE TABLESPACE 
 '   tablespace_name    ' 
 DATAFILE SIZE 1G AUTOEXTEND 
 ON MAXSIZE UNLIMITED;'  
     from dba_tablespaces  
     where tablespace_name 
 not in ('SYSTEM', 
 'SYSAUX','TEMP','UNDOTBS1')  
     order by 1;

O script será aplicado no banco 
de dados de destino.

DBA

Gere um script para criar 
usuários, perfis, funções e 
privilégios.

Para gerar um script para criar 
usuários, perfis, funções e 
privilégios do banco de dados, 
use os scripts do documento de 
Support da Oracle Como extrair 
DDL para o usuário, incluindo 
privilégios e funções usando 
dbms_metadata.get_ddl (Doc ID 
2739952.1).

O script será aplicado no banco 
de dados de destino.

DBA

Preparar a instância de destino do Amazon RDS for Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um link de banco de 
dados para o banco de 
dados de origem e verifique a 
conectividade.

Para criar um link de banco de 
dados para o banco de dados de 
origem no local, você pode usar 
o comando de exemplo a seguir.

CREATE DATABASE LINK 
 link2src 
  CONNECT TO 
 <migration_user_account> 
 IDENTIFIED BY <password> 
  USING 
 '(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
(HOST=<dns or ip address of 
 remote db>) 
         
 (PORT=<listener port>))
(CONNECT_DATA=(SID=<remote 
 SID>)))';

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para verificar a conectividade, 
execute o comando SQL a 
seguir.

select * from dual@link2src;

A conectividade é bem-sucedida 
se a resposta forX.

Execute os scripts para preparar 
a instância de destino.

Execute os scripts gerados 
anteriormente para preparar a 
instância de destino do Amazon 
RDS for Oracle:

1. Tablespaces
2. Perfis
3. Funções

Isso ajuda a garantir que a 
migração do Oracle Data Pump 
possa criar os esquemas e seus 
objetos.

DBA, engenheiro de migração

Execute uma migração de carga completa usando o Oracle Data Pump Import em um link de 
banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os esquemas necessários. Para migrar os esquemas 
necessários do banco de dados 
local de origem para a instância 
de destino do Amazon RDS, use 
o código na seção Informações 
adicionais:

• Para migrar um único 
esquema, execute o Código 
1 na seção Informações 
adicionais.

• Para migrar vários esquemas, 
execute o Código 2 na seção
Informações adicionais.

Para ajustar o desempenho da 
migração, você pode ajustar o 
número de processos parallel 
executando o comando a seguir.

DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL 
 (handle => v_hdnl, degree 
 => 4);

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reúna estatísticas do esquema 
para aprimorar a performance.

O comando Gather Schema 
Statistics retorna as estatísticas 
do otimizador de consultas 
Oracle coletadas para objetos de 
banco de dados. Ao usar essas 
informações, o otimizador pode 
selecionar o melhor plano de 
execução para qualquer consulta 
com esses objetos.

EXECUTE 
 DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname 
 => '<schema_name>');

DBA

Execute uma migração de carga completa e a replicação do CDC usando o Oracle Data Pump e o 
AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Capture o SCN no banco de 
dados Oracle no local de origem.

Capture o número de alteração 
do sistema (SCN) no banco 
de dados Oracle local de 
origem. Você usará o SCN para 
importação com carga total e 
como ponto de partida para a 
replicação do CDC.

Para gerar o SCN atual no banco 
de dados de origem, execute a 
seguinte instrução SQL.

SELECT current_scn FROM V
$DATABASE;

DBA

Execute a migração de carga 
total dos esquemas.

Para migrar os esquemas 
necessários (FULL LOAD) do 
banco de dados local de origem 
para a instância de destino do 
Amazon RDS, faça o seguinte:

• Para migrar um único 
esquema, execute o Código 
3 na seção Informações 
adicionais.

• Para migrar vários esquemas, 
execute o Código 4 na seção
Informações adicionais.

No 
código,<CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>
substitua pelo SCN que você 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
capturou do banco de dados de 
origem.

   
 DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER 
 (handle => v_hdnl, name => 
 'FLASHBACK_SCN', value => 
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>);

Para ajustar o desempenho da 
migração, você pode ajustar o 
número de processos parallel.

DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL 
 (handle => v_hdnl, degree 
 => 4);

Desative os gatilhos nos 
esquemas migrados.

Antes de começar a tarefa 
exclusiva do AWS DMS CDC, 
desative os esquemasTRIGGERS
abaixo dos esquemas migrados.

DBA

Reúna estatísticas do esquema 
para aprimorar a performance.

O comando Gather Schema 
Statistics retorna as estatísticas 
do otimizador de consultas 
Oracle coletadas para objetos de 
banco de dados. Ao usar essas 
informações, o otimizador pode 
selecionar o melhor plano de 
execução para qualquer consulta 
com esses objetos.

EXECUTE 
 DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname 
 => '<schema_name>');

DBA

Use o AWS DMS para realizar 
uma replicação contínua da 
origem ao destino.

Use o AWS DMS para realizar 
uma replicação contínua do 
banco de dados Oracle de 
origem para a instância de 
destino do Amazon RDS for 
Oracle.

Para obter mais informações, 
consulte Criação de tarefas para 
replicação contínua usando o 
AWS DMS e a postagem do blog
Como trabalhar com o suporte 
nativo do CDC no AWS DMS.

DBA, engenheiro de migração
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Transfira Amazon RDS for Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative o Multi-AZ na instância 48 
horas antes da transferência.

Se for uma instância de 
produção, recomendamos 
habilitar a implantação Multi-AZ
na instância do Amazon RDS 
para fornecer os benefícios da 
alta disponibilidade (HA) e da 
recuperação de desastres (DR).

DBA, engenheiro de migração

Interrompa a tarefa exclusiva 
do AWS DMS CDC (se o CDC 
estiver ativado).

1. Garanta que a latência de 
origem e a latência de destino 
nas CloudWatch métricas da 
Amazon da tarefa do AWS 
DMS mostrem 0 segundos.

2. Interrompa a tarefa exclusiva 
do AWS DMS CDC.

DBA

Ative os trigg. Ative os TRIGGERS que você 
desativou antes da criação da 
tarefa do CDC.

DBA

Recursos relacionados
AWS

• Preparação de um banco de dados de origem autogerenciado da Oracle para CDC usando o AWS DMS
• Criação de tarefas para replicação contínua usando o AWS DMS
• Implantações multi-AZ para alta disponibilidade
• Como trabalhar com o suporte nativo do CDC no AWS DMS (postagem no blog)

Documentação da Oracle

• DBMS_DATAPUMP

Informações adicionais
Código 1: somente migração de carga total, esquema de aplicativo único

DECLARE   
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN (''<schema_name>'')');  -- To 
 migrate one selected schema 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- To 
 prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
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    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/

Código 2: somente migração de carga total, vários esquemas de aplicativos

DECLARE  
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'SCHEMA_LIST', '''<SCHEMA_1>'',''<SCHEMA_2>'', 
 ''<SCHEMA_3>'''); -- To migrate multiple schemas 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- 
 To prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/ 

Código 3: migração de carga total antes da tarefa exclusiva de CDC, esquema de aplicativo único

DECLARE   
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN (''<schema_name>'')');  -- To 
 migrate one selected schema 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- 
 To prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value => 
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>); -- SCN required for AWS DMS CDC only task. 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/

Código 4: migração de carga total antes da tarefa exclusiva do CDC, vários esquemas de aplicativos

DECLARE   
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN   
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN (operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA', remote_link 
 => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);   
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE (handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);   
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'SCHEMA_LIST', '''<SCHEMA_1>'',''<SCHEMA_2>'', 
 ''<SCHEMA_3>'''); -- To migrate multiple schemas 
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); -- 
 To prevent gathering Statistics during the import 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value => 
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>); -- SCN required for AWS DMS CDC only task. 
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel 
 processes performing export and import 
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
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END;
/ 

Cenário em que uma abordagem de migração mista pode funcionar melhor

Em cenários raros em que o banco de dados de origem contém tabelas com milhões de linhas e colunas 
LOBSEGMENT muito grandes, esse padrão retardará a migração. A Oracle migra LobSegments pelo link 
de rede, um de cada vez. Ele extrai uma única linha (junto com os dados da coluna LOB) da tabela de 
origem e insere a linha na tabela de destino, repetindo o processo até que todas as linhas sejam migradas. 
O Oracle Data Pump sobre o link do banco de dados não oferece suporte a mecanismos de carregamento 
em massa ou carregamento direto por caminho para LobSegments.

Nessa situação, recomendamos o seguinte:

• Ignore as tabelas identificadas durante a migração do Oracle Data Pump adicionando o seguinte filtro de 
metadados.

dbms_datapump.metadata_filter(handle =>h1, name=>'NAME_EXPR', value => 'NOT IN 
 (''TABLE_1'',''TABLE_2'')');

• Use uma tarefa do AWS DMS (migração de carga total, com replicação de CDC, se necessário) para 
migrar as tabelas identificadas. O AWS DMS extrairá várias linhas do banco de dados Oracle de origem 
e as inserirá em um lote na instância de destino do Amazon RDS, o que melhora o desempenho.

Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS 
Custom

Criado por Simon Cunningham (AWS), Nitin Saxena (AWS) e Vishnu Vinnakota (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Amazon EC2 ou local Alvo: Amazon RDS Custom

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados; infraestrutura

Serviços da AWS: Amazon EFS; 
Amazon RDS; AWS Secrets 
Manager

Resumo
O Oracle E-Business Suite é uma solução de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) para 
automatizar processos corporativos, como finanças, recursos humanos, cadeias de suprimentos e 
manufatura. Ela tem uma arquitetura de três camadas: cliente, aplicação e banco de dados. Anteriormente, 
você precisava executar seu banco de dados Oracle E-Business Suite em uma instância autogerenciada 
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), mas agora você pode se beneficiar do Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) Custom.   

O Amazon RDS Custom for Oracle é um serviço de banco de dados gerenciado para aplicações herdadas, 
personalizadas e em pacote que exigem acesso ao sistema operacional subjacente e ao ambiente de 
banco de dados. Ela automatiza tarefas e operações de administração de banco de dados e permite que 
você, como administrador de banco de dados, acesse e personalize seu ambiente de banco de dados 
e sistema operacional. Quando você migra seu banco de dados Oracle para o Amazon RDS Custom, 
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a Amazon Web Services (AWS) cuida do trabalho pesado, como tarefas de backup e garantia de alta 
disponibilidade, enquanto você pode se concentrar na manutenção do aplicativo e da funcionalidade do 
Oracle E-Business Suite. Para ver os principais fatores a serem considerados em uma migração, consulte
Estratégias de migração de banco de dados Oracle no AWS Prescriptive Guidance.

Esse padrão se concentra nas etapas para migrar um banco de dados Oracle autônomo no Amazon EC2 
para o Amazon RDS Custom usando um backup do Oracle Recovery Manager (RMAN) e um sistema 
de arquivos compartilhados do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) entre a instância do EC2 e o 
Amazon RDS Custom. O padrão usa um backup completo do RMAN (que às vezes é chamado de backup
de nível 0).  Para simplificar, ele usa um backup frio em que o aplicativo é desligado e o banco de dados 
é montado e não aberto. (Você também pode usar a duplicação do Oracle Data Guard ou do RMAN para 
backup. No entanto, esse padrão não abrange essas opções.)

Para obter informações sobre a arquitetura do Oracle E-Business Suite na AWS para alta disponibilidade 
e recuperação de desastres, consulte o padrão Configurar uma arquitetura de HA/DR para o Oracle E-
Business Suite no Amazon RDS Custom com um banco de dados ativo em espera.

Nota: Esse padrão fornece links para notas de suporte da Oracle. Você precisa de uma conta do Oracle 
Support para acessar esses documentos.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um banco de dados de origem Oracle versão 12.1.0.2 ou 19c (mínimo 19.3) executado no Amazon EC2 
com Oracle Linux 7 ou Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versão 7.x. Esse padrão pressupõe que o nome 
do banco de dados de origem sejaVIS e que o nome adicional do banco de dados de contêiner para o 
Oracle 19c sejaVISCDB, mas você pode usar outros nomes.

Nota: Você também pode usar esse padrão com bancos de dados de origem Oracle locais, desde que 
tenha a conectividade de rede apropriada entre a rede local e a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC).

• Um aplicativo Oracle E-Business Suite versão 12.2.11 (instância de visão).
• Um único nível de aplicativo do Oracle E-Business Suite. No entanto, você pode adaptar esse padrão 

para trabalhar com vários níveis de aplicativos.
• Para o Oracle 12.1.0.2, o Amazon RDS Custom foi configurado com pelo menos 16 GB de espaço de 

troca. Caso contrário, o CD 12c Examples exibirá um aviso. (O Oracle 19c não exige o CD de exemplos, 
conforme mencionado posteriormente neste documento.)

Conclua as etapas a seguir antes de iniciar sua migração:

1. No console do Amazon RDS, crie uma instância de banco de dados Amazon RDS Custom for Oracle 
com o nome do banco de dadosVIS (ou o nome do banco de dados de origem). Para obter instruções, 
consulte Como trabalhar com o Amazon RDS Custom na documentação da AWS e a postagem do blog
Amazon RDS Custom for Oracle — New Control Capabilities in Database Environment. Isso garante 
que o nome do banco de dados seja definido com o mesmo nome do banco de dados de origem. (Se 
for deixado em branco, a instância do EC2 e o nome do banco de dados serão definidos comoORCL.) 
 Certifique-se de criar sua versão personalizada do mecanismo (CEV) com, no mínimo, os patches que 
foram aplicados à fonte. Para obter mais informações, consulte Preparando-se para criar um CEV na 
documentação do Amazon RDS.

Nota: Atualmente, para o Oracle 19c, o banco de dados de contêineres do Amazon RDS éRDSCDB e 
não pode ser alterado.

2. Configure a instância de banco de dados personalizada do Amazon RDS com armazenamento, vCPU e 
memória suficientes para corresponder ao banco de dados de origem do Amazon EC2.  Para fazer isso, 
você pode combinar os tipos de instância do Amazon EC2 com base na vCPU e na memória. 
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3. Crie um sistema de arquivos Amazon EFS e monte-o nas instâncias personalizadas do Amazon EC2 e 
do Amazon RDS.  Para obter instruções, consulte a postagem do blog Integrar o Amazon RDS Custom 
for Oracle com o Amazon EFS. Esse padrão pressupõe que você tenha montado o volume do Amazon 
EFS/RMAN nas instâncias de banco de dados personalizadas do Amazon EC2 e de destino do Amazon 
RDS, e que a conectividade de rede é possível entre a origem e o destino. Você também pode usar o 
mesmo método usando o Amazon FSx ou qualquer drive compartilhado.

Suposições

Esse padrão pressupõe que seu aplicativo e banco de dados estejam usando nomes de host lógicos, 
o que reduz o número de etapas de migração. Você pode ajustar essas etapas para usar nomes de 
host físicos, mas nomes de host lógicos reduzem a complexidade do processo de migração. Para obter 
informações sobre as vantagens de usar nomes de host lógicos, consulte as seguintes notas de suporte:

• Para 12c, Nota de Support da Oracle 2246690.1
• Para 19c, Nota de Support da Oracle 2617788.1

Esse padrão não abrange o cenário de upgrade do Oracle 12c para 19c e se concentra na migração da 
mesma versão do banco de dados Oracle em execução no Amazon EC2 para o Amazon RDS Custom for 
Oracle.

O Amazon RDS Custom for Oracle dá suporte à personalização do Oracle Home. (O Oracle Home 
armazena os binários do Oracle.) Você pode alterar o caminho padrão de/rdsdbbin/oracle para 
um caminho que você especificar, como/d01/oracle/VIS/19c. Para simplificar, as instruções nesse 
padrão assumem o caminho padrão/rdsdbbin/oracle.

Limitações

Esse padrão não oferece suporte aos seguintes recursos e configurações:

• Definindo oARCHIVE_LAG_TARGET parâmetro do banco de dados para um valor fora do intervalo de 60 
a 7200

• Desabilitando o modo de log da instância de banco de dados (NOARCHIVELOG) 
• Desativando oEBS-optimized atributo da instância do EC2
• Modificar os volumes originais do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) anexados à instância do 

EC2
• Adicionar novos volumes do EBS ou alterar o tipo de volume degp2 paragp3
• Support para o arquivo TNS
• Alterando acontrol_file localização e o nome (deve ser/rdsdbdata/db/VIS_X/controlfile/
control-01.ctl)

Para obter informações adicionais sobre essas e outras configurações não suportadas, consulte Como
corrigir configurações não suportadas na documentação do Amazon RDS.

Versões do produto

Para versões e classes de instância do banco de dados Oracle compatíveis com o Amazon RDS Custom, 
consulte Disponibilidade e requisitos do Amazon RDS Custom for Oracle.

Arquitetura
O diagrama de arquitetura a seguir representa um sistema Oracle E-Business Suite em execução em uma 
única zona de disponibilidade na AWS. O nível do aplicativo é acessado por meio de um Application Load 
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Balancer, tanto o aplicativo quanto os bancos de dados estão em sub-redes privadas, e o nível de banco 
de dados Amazon RDS Custom e Amazon EC2 usa um sistema de arquivos compartilhado Amazon EFS 
para armazenar e acessar os arquivos de backup do RMAN.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon RDS Custom for Oracle é um serviço de banco de dados gerenciado para aplicações 
herdadas, personalizadas e em pacote que exigem acesso ao sistema operacional subjacente e ao 
ambiente de banco de dados. Ela automatiza tarefas e operações de administração de banco de dados 
e permite que você, como administrador de banco de dados, acesse e personalize seu ambiente de 
banco de dados e sistema operacional. 

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) é um sistema de arquivos simples, sem servidor e elástico 
para adicionar e remover arquivos sem a necessidade de gerenciamento ou provisionamento. Esse 
padrão usa um sistema de arquivos compartilhado do Amazon EFS para armazenar e acessar os 
arquivos de backup do RMAN.

• O AWS Secrets Manager é um serviço gerenciado pela AWS que permite alternar, gerenciar e recuperar 
facilmente credenciais de banco de dados, chaves de API e outras informações secretas. O Amazon 
RDS Custom armazena o key pair e as credenciais do usuário do banco de dados no Secrets Manager 
na criação do banco de dados. Nesse padrão, você recupera as senhas de usuário do banco de dados 
do Secrets Manager para criar osADMIN usuáriosRDSADMIN e e alterar as senhas do sistema e do 
sistema.

Outras ferramentas

• O RMAN é uma ferramenta que fornece suporte de backup e recuperação para bancos de dados Oracle. 
Esse padrão usa o RMAN para realizar um backup frio do banco de dados Oracle de origem no Amazon 
EC2, que é restaurado no Amazon RDS Custom.

Práticas recomendadas
• Use nomes de host lógicos. Isso reduz significativamente o número de scripts pós-clonagem que você 

precisa executar. Para obter mais informações, consulte Oracle Support Note 2246690.1.
• O Amazon RDS Custom usa o Oracle Automatic Memory Management (AMM) por padrão.  Se 

você quiser usar o kernel hugemem, você pode configurar o Amazon RDS Custom para usar o 
Gerenciamento Automático de Memória Compartilhada (ASMM) em vez disso.

• Deixe omemory_max_target parâmetro ativado por padrão. A estrutura usa isso em segundo plano 
para criar réplicas de leitura.

• Habilite o Oracle Flashback Database. Esse recurso é útil em cenários de teste de failover (não de 
alternância) para restabelecer o modo de espera.

• Para parâmetros de inicialização do banco de dados, personalize o PFILE padrão fornecido pela 
instância de banco de dados personalizada do Amazon RDS para o Oracle E-Business Suite em vez 
de usar o SPFILE do banco de dados de origem da Oracle. Isso ocorre porque espaços em branco e 
comentários causam problemas ao criar réplicas de leitura no Amazon RDS Custom. Para obter mais 
informações sobre os parâmetros de inicialização do banco de dados, consulte a Nota de Support da 
Oracle 396009.1.

Na seção Epics a seguir, fornecemos instruções separadas para o Oracle 12.1.0.2 e 19c, onde os detalhes 
são diferentes.
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Epopéias
Encerre o aplicativo de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre o aplicativo. Para desligar o aplicativo de 
origem, use estes comandos: 

$ su - applmgr
$ cd $INST_TOP/admin/scripts
$ ./adstpall.sh apps/
<password>

DBA

Crie o arquivo .zip. Crie oappsutil.zip arquivo 
na camada do aplicativo de 
origem. Você usará esse 
arquivo posteriormente para 
configurar o nó de banco de 
dados personalizado do Amazon 
RDS.

$ perl $AD_TOP/bin/
admkappsutil.pl

DBA

Copie o arquivo.zip para o 
Amazon EFS.

Copieappsutil.zip
de$INST_TOP/admin/out
para seu volume compartilhado 
do Amazon EFS (/RMAN/
appsutil). Você pode transferir 
o arquivo manualmente usando 
cópia segura (SCP) ou outro 
mecanismo de transferência.

DBA

Pré-clone o banco de dados de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pré-clone a camada do banco de 
dados no Amazon EC2.

Faça login como usuário Oracle e 
execute:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
scripts/$CONTEXT_NAME
$ perl adpreclone.pl dbTier

Verifique o arquivo de log gerado 
para confirmar que a operação 
foi concluída com êxito.

DBA

Copie o appsutil.zip no sistema 
de arquivos do Amazon EFS 
compartilhado.

Crie um backup tar e 
copie$ORACLE_HOME/
appsutil para o sistema de 
arquivos compartilhado do 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Amazon EFS (por exemplo,/
RMAN/appsutil):

$ cd $ORACLE_HOME
$ tar cvf sourceappsutil.tar 
 appsutil
$ cp sourceappsutil.tar /
RMAN/appsutil 

Execute um backup completo de RMAN a frio do banco de dados Amazon EC2 de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um script de backup. Faça um backup completo do 
RMAN do banco de dados de 
origem no sistema de arquivos 
compartilhado do Amazon EFS.

Para simplificar, esse padrão 
executa um backup frio do 
RMAN. No entanto, você pode 
modificar essas etapas para 
realizar um backup dinâmico 
de RMAN com o Oracle Data 
Guard para reduzir o tempo de 
inatividade.

1. Inicie o banco de dados 
Amazon EC2 de origem no modo 
de montagem:

$ sqlplus / as sysdba
$ SQL> shutdown immediate
$ SQL> startup mount

2. Crie um script de backup do 
RMAN (use um dos exemplos 
a seguir, dependendo da sua 
versão do Oracle, ou execute um 
dos scripts RMAN existentes) 
para fazer backup do banco de 
dados no sistema de arquivos 
Amazon EFS que você montou 
(/RMANneste exemplo).

Para o Oracle 12.1.0.2:

$ vi FullRMANColdBackup.sh
#!/bin/bash
. /home/oracle/.bash_profile

export ORACLE_SID=VIS
export ORACLE_HOME=/d01/
oracle/VIS/12.1.0

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
export DATE=$(date +%y-%m-
%d_%H%M%S)

rman target / log=/RMAN/
VISDB_${DATE}.log << EOF
run
{
allocate channel ch1 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
allocate channel ch2 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
crosscheck backup;
delete noprompt obsolete;
BACKUP AS COMPRESSED 
 BACKUPSET DATABASE PLUS 
 ARCHIVELOG;
backup archivelog all;
release channel ch1;
release channel ch2;
}
EOF

Para Oracle 19c:

$ vi FullRMANColdBackup.sh
#!/bin/bash
. /home/oracle/.bash_profile

export ORACLE_SID=VISCDB
export ORACLE_HOME=/d01/
oracle/VIS/19c
export DATE=$(date +%y-%m-
%d_%H%M%S)

rman target / log=/RMAN/
VISDB_${DATE}.log << EOF
run
{
allocate channel ch1 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
allocate channel ch2 device 
 type disk format '/RMAN/
visdb_full_bkp_%u';
crosscheck backup;
delete noprompt obsolete;
BACKUP AS COMPRESSED 
 BACKUPSET DATABASE PLUS 
 ARCHIVELOG;
backup archivelog all;
backup current controlfile 
 format '/RMAN/cntrl.bak';
release channel ch1;
release channel ch2;
}
EOF
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script de backup. Altere as permissões, faça login 
como usuário Oracle e execute o 
script:

$  chmod 755 
 FullRMANColdBackup.sh
$ ./FullRMANColdBackup.sh

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se há erros e anote o 
nome do arquivo de backup.

Verifique se há erros no arquivo 
de log do RMAN. Se tudo estiver 
bem, liste o backup do arquivo 
de controle. Guarde o nome do 
arquivo de saída.

Para o Oracle 12.1.0.2:

RMAN> connect target / 
  
RMAN> list backup of 
 controlfile; 
  
BS Key   Type LV Size      
  Device Type Elapsed Time 
 Completion Time
------- ---- -- ---------- 
 ----------- ------------ 
 ---------------
9        Full    1.11M     
  DISK        00:00:04     
 23-APR-22       
         BP Key: 9   Status: 
 AVAILABLE  Compressed: YES  
 Tag: TAG20220423T121011 
         Piece Name: /RMAN/
visdb_full_bkp_100rlsbt 
  Control File Included: Ckp 
 SCN: 12204595396727    Ckp 
 time: 23-APR-22

Você usará o arquivo 
de backup/RMAN/
visdb_full_bkp_100rlsbt
posteriormente, ao restaurar o 
banco de dados no Amazon RDS 
Custom.

Para Oracle 19c:

RMAN> connect target / 
  
RMAN> list backup of 
 controlfile;

BS Key  Type LV Size      
  Device Type Elapsed Time 
 Completion Time
------- ---- -- ---------- 
 ----------- ------------ 
 ---------------
38      Full    17.92M    
  DISK        00:00:01     
 25-NOV-22       
        BP Key: 38   Status: 
 AVAILABLE  Compressed: NO  
 Tag: TAG20221125T095014 
        Piece Name: /RMAN/
cntrl.bak 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  Control File Included: Ckp 
 SCN: 12204620188873   Ckp 
 time: 23-NOV-22

Você usará o arquivo de 
backup/RMAN/cntrl.bak
posteriormente, ao restaurar o 
banco de dados no Amazon RDS 
Custom.

Configurar o banco de dados personalizado Amazon RDS de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere o arquivo hosts e defina o 
nome do host.

Nota: Os comandos nesta seção 
devem ser executados como 
usuário root.

1. Edite o/etc/hosts arquivo 
na instância de banco de dados 
Amazon RDS Custom. Uma 
maneira simples de fazer isso 
é copiar as entradas do banco 
de dados e do host do aplicativo 
do arquivo de hosts do banco de 
dados Amazon EC2 de origem.

<IP-address> OEBS-
app01.localdomain OEBS-app01 
 OEBS-app01log.localdomain 
 OEBS-app01log
<IP-address> OEBS-
db01.localdomain  OEBS-db01 
 OEBS-db01log.localdomain 
 OEBS-db01log

onde<IP-address> está o 
endereço IP do nó do banco de 
dados, que você deve substituir 
pelo endereço IP personalizado 
do Amazon RDS. Os nomes 
de host lógicos são anexados 
com*log.

2. Altere o nome do host do 
banco de dados executando 
ohostnamectl comando: 

$ sudo hostnamectl 
 set-hostname --static 
 persistent-hostname

Por exemplo:

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

$ sudo hostnamectl set-
hostname --static OEBS-
db01log

Para obter mais informações, 
consulte o artigo do Centro de 
Conhecimento sobre a atribuição 
de nomes de host estáticos.

3. Reinicie a instância de banco 
de dados Amazon RDS Custom. 
 Não se preocupe em desligar 
o banco de dados, pois você 
o descartará em uma etapa 
posterior.

$ reboot

4. Quando a instância de banco 
de dados personalizada do 
Amazon RDS voltar a funcionar, 
faça login e verifique se o nome 
do host foi alterado: 

$ hostname
oebs-db01
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o software Oracle E-
Business Suite.

Instale os RPMs recomendados 
pelo Oracle E-Business Suite 
no local inicial da Oracle na 
instância de banco de dados 
personalizada do Amazon RDS. 
Para obter detalhes, consulte 
a Nota de Support da Oracle 
#1330701 .1. Veja a seguir uma 
lista parcial. A lista de RPM muda 
a cada versão, portanto, verifique 
se todos os RPMs necessários 
estão instalados.

Como usuário root, execute:

$ yum install -y elfutils-
libelf-devel*
$ yum install -y 
 libXp-1.0.2-2.1*.i686
$ yum install -y yum install 
 libXp-1.0.2-2.1*
$ yum install -y compat-
libstdc++-*

Verifique se todos os patches 
necessários estão instalados 
antes de prosseguir com a 
próxima etapa.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o servidor VNC. Nota: Você pode omitir essa 
etapa para o Oracle 19c porque 
o CD de exemplos não é mais 
necessário; consulte a Nota de 
Support da Oracle 2782085.1.

Para o Oracle 12.1.0.2:

Instale o servidor VNC e 
seus pacotes de desktop 
dependentes. Esse é um 
requisito para instalar o CD de 
exemplos 12c na próxima etapa.

1. Como usuário root, execute:

$ yum install -y tigervnc-
server
$ yum install -y *kde*
$ yum install -y *xorg*

2. Inicie o servidor VNC para 
ordsdb usuário e defina a senha 
para o VNC:

$ su - rdsdb
$ vncserver :1
$ vncpassword

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o CD 12c Examples. Nota: Você pode omitir essa 
etapa para o Oracle 19c porque 
o CD de exemplos não é mais 
necessário; consulte a Nota de 
Support da Oracle 2782085.1.

Para o Oracle 12.1.0.2:

1. Baixe os arquivos de 
instalação em https:// 
edelivery.oracle.com/.  Para 
o Oracle E-Business Suite 
12.2.11 — Oracle Database 12c 
Versão 1 (12.1.0.2), procure
exemplos para Linux x86-64 
V100102-01.zip.

2. Crie um diretório para 
armazenar o CD de exemplos:

$ mkdir /RMAN/12cexamples

3. Copie o arquivo Examples 
CD .zip para esse diretório 
usando o mecanismo de 
transferência de sua escolha (por 
exemplo, SCP):

V100102-01.zip 

4. Mude a propriedade 
parardsdb:

$ chown -R rdsdb:rdsdb /
RMAN/12cexamples

5. Comordsdb usuário, 
descompacte o arquivo:

$ unzip V10010201.zip 

6. Connect a partir de um cliente 
que tenha acesso ao cliente 
VNC e ao Amazon RDS Custom. 
Certifique-se de que você tem a 
conectividade de rede necessária 
e as portas de firewall abertas 
para permitir o acesso ao VNC. 
Por exemplo, um servidor VNC 
em execuçãodisplay :1
precisará da porta 5901 
aberta no grupo de segurança 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
associado ao host Amazon RDS 
Custom EC2.

7. Vá para o diretório em que 
você copiou o CD de exemplos:

$ cd /RMAN/12cexamples/
examples

8. Execute o instalador. 
 Certifique-se de verificar a 
localização dooraInst.loc
arquivo. 

./runInstaller -
invPtrLoc /rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
oraInst.loc

9. Use os seguintes parâmetros 
durante a instalação do CD 
Examples:   

Skip Software Update 
 Downloads
Select Oracle Home 12.1.0.2
(Oracle Base = /rdsdbbin)
(Software Location 
 = /rdsdbbin/
oracle/12.1.custom.r1.EE.1)

10. O programa de instalação 
inclui cinco etapas com 
instruções.  Siga as etapas até a 
instalação ser concluída. 

Elimine o banco de dados inicial e crie os diretórios para armazenar os arquivos do banco de 
dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pausar o modo de automação. Você precisa pausar o modo de 
automação em sua instância de 
banco de dados personalizada 
do Amazon RDS antes de 
prosseguir com as próximas 
etapas, para garantir que a 
automação não interfira na 
atividade do RMAN.

Faça uma pausa na automação 
usando o comando (AWS CLI) da 
AWS Command Line Interface. 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(Certifique-se de ter configurado 
a CLI da AWS primeiro.)

aws rds modify-db-instance \
--db-instance-identifier VIS 
 \
--automation-mode all-paused 
 \
--resume-full-automation-
mode-minute 360 \
--region eu-west-1

Ao especificar a duração 
da pausa, certifique-se de 
deixar tempo suficiente para 
a restauração do RMAN. Isso 
depende do tamanho do banco 
de dados de origem, portanto, 
modifique o valor 360 de acordo 
com o tamanho do banco de 
dados de origem.

Elimine o banco de dados inicial. Elimine o banco de dados 
personalizado do Amazon RDS 
existente. 

Como usuário do Oracle home, 
execute os comandos a seguir. 
(O usuário padrão érdsdb, 
a menos que você o tenha 
personalizado.)

$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup nomount 
 restrict;
SQL> alter database mount;
SQL> drop database;
SQL> exit

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie diretórios para armazenar os 
arquivos do banco de dados.

Para o Oracle 12.1.0.2:

Crie diretórios para o banco 
de dados, arquivo de controle, 
arquivos de dados e log 
on-line. Use o diretório pai 
docontrol_files parâmetro 
no comando anterior (nesse 
caso,VIS_A). Execute os 
seguintes comandos como 
usuário doméstico do Oracle (por 
padrão,rdsdb).

$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
VIS_A/controlfile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
VIS_A/datafile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog

Para Oracle 19c:

Crie diretórios para o banco 
de dados, arquivo de controle, 
arquivos de dados e log 
on-line. Use o diretório pai 
docontrol_files parâmetro 
no comando anterior (nesse 
caso,RDSCDB_A). Execute os 
seguintes comandos como 
usuário doméstico do Oracle (por 
padrão,rdsdb).

$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/controlfile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/datafile
$ mkdir -p /rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog
$ mkdir /rdsdbdata/db/pdb/
RDSCDB_A

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e modifique o arquivo de 
parâmetros para o Oracle E-
Business Suite.

Nesta etapa, você não copiará o 
arquivo de parâmetro do servidor 
(SPFILE) do banco de dados 
de origem. Em vez disso, você 
usará o arquivo de parâmetros 
padrão (PFILE) criado com a 
instância de banco de dados 
personalizada do Amazon RDS 
e adicionará os parâmetros 
necessários para o Oracle E-
Business Suite.

Quando você descarta o 
banco de dados, a automação 
do Amazon RDS cria um 
backup doinit.ora arquivo, 
que é associado ao banco 
de dados personalizado do 
Amazon RDS. Esse arquivo é 
chamadooracle_pfile e está 
localizado em/rdsdbdata/
config.

Para o Oracle 12.1.0.2:

1. Copie /rdsdbdata/
config/oracle_pfile para
$ORACLE_HOME.

$ cp /rdsdbdata/config/
oracle_pfile $ORACLE_HOME/
dbs/initVIS.ora

2. Edite oinitVIS.ora arquivo 
na instância de banco de dados 
Amazon RDS Custom. Valide 
todos os parâmetros na fonte e 
adicione quaisquer parâmetros 
conforme necessário. Para obter 
detalhes, consulte a Nota de 
Support da Oracle 396009.1.

Importante: Certifique-se de 
que não haja comentários nos 
parâmetros que você adiciona. 
Os comentários causarão 
problemas com a automação, 
como a criação de réplicas de 
leitura e a emissão de point-in-
time recuperações (PITRs).

3. Adicione parâmetros 
semelhantes aos seguintes 
aoinitVIS.ora arquivo, com 
base em seus requisitos:
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*.workarea_size_policy='AUTO'
*.plsql_code_type='INTERPRETED'
*.cursor_sharing='EXACT'
*._b_tree_bitmap_plans=FALSE
*.session_cached_cursors=500
*.optimizer_adaptive_features=false
*.optimizer_secure_view_merging=false
*.SQL92_SECURITY=TRUE
*.temp_undo_enabled=true
_system_trig_enabled = TRUE
nls_language = american
nls_territory = america
nls_numeric_characters = 
 ".,"
nls_comp = binary
nls_sort = binary
nls_date_format = DD-MON-RR
nls_length_semantics = BYTE
aq_tm_processes = 1
_sort_elimination_cost_ratio 
 =5
_like_with_bind_as_equality 
 = TRUE
_fast_full_scan_enabled = 
 FALSE
_b_tree_bitmap_plans = FALSE
optimizer_secure_view_merging 
 = FALSE
_optimizer_autostats_job = 
 FALSE
parallel_max_servers = 8  
parallel_min_servers = 0
parallel_degree_policy = 
 MANUAL
sec_case_sensitive_logon = 
 FALSE
compatible = 12.1.0
o7_dictionary_accessibility 
 = FALSE
utl_file_dir =/tmp

4. Altere o seguinte: Os valores 
dependerão do seu sistema de 
origem, portanto, revise-os com 
base na sua configuração atual.

*.open_cursors=500
*.undo_tablespace='APPS_UNDOTS1

5. Remova a referência SPFILE.

*.spfile='/rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileVIS.ora'

Observações:

• Não altere os valores 
fornecidos pelo PFILE 
personalizado do Amazon RDS 
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paracontrol_filesdb_unique_name
e. O Amazon RDS espera 
esses valores. Desviar-se 
deles causará problemas se 
você tentar criar uma réplica 
de leitura no future.

• O Amazon RDS Custom usa 
o Gerenciamento Automático 
de Memória (AMM) por 
padrão. Se você quiser 
usar o hugemem, você 
pode configurar o Amazon 
RDS Custom para usar o 
Gerenciamento Automático 
de Memória Compartilhada 
(ASMM).   

• Deixe omemory_max_target
parâmetro ativado por padrão. 
A estrutura do Amazon RDS 
usa isso em segundo plano 
para criar réplicas de leitura.

6. Confirme se não há problemas 
com oinitVIS.ora arquivo 
executando ostartup 
nomount comando:

SQL> startup nomount 
 pfile=/rdsdbbin/oracle/dbs/
initVIS.ora;
SQL> create spfile='/
rdsdbdata/admin/VIS/pfile/
spfileVIS.ora' from pfile;
SQL> exit

7. Crie um link simbólico para 
SPFILE.

$ ln -s /rdsdbdata/admin/
VIS/pfile/spfileVIS.ora 
 $ORACLE_HOME/dbs/

Para Oracle 19c:

1. Copie /rdsdbdata/
config/oracle_pfile para
$ORACLE_HOME.

$ cp /rdsdbdata/config/
oracle_pfile $ORACLE_HOME/
dbs/initRDSCDB.ora
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2. Edite oinitRDSCDB.ora
arquivo na instância de banco 
de dados Amazon RDS Custom. 
Valide todos os parâmetros 
na fonte e adicione quaisquer 
parâmetros conforme necessário. 
Para obter detalhes, consulte 
a Nota de Support da Oracle 
396009.1.

Importante: Certifique-se de 
que não haja comentários nos 
parâmetros que você adiciona. 
 Se houver comentários, eles 
causarão problemas com a 
automação, como criar réplicas 
de leitura e emitir point-in-time 
recuperações (PITRs).

3. Adicione parâmetros 
semelhantes aos seguintes 
aoinitRDSCDB.ora arquivo, 
com base em seus requisitos.

*.instance_name=VISCDB  
*.sec_case_sensitive_logon= 
 FALSE   
*.result_cache_max_size = 
 600M
*.optimizer_adaptive_plans 
 =TRUE
*.optimizer_adaptive_statistics 
 = FALSE
*.pga_aggregate_limit = 0  
*.temp_undo_enabled = FALSE
*._pdb_name_case_sensitive = 
 TRUE
*.event='10946 trace name 
 context forever, level 
 8454144'  
*.workarea_size_policy='AUTO'
*.plsql_code_type='INTERPRETED'
*.cursor_sharing='EXACT'
*._b_tree_bitmap_plans=FALSE
*.session_cached_cursors=500
*.optimizer_secure_view_merging=false
*.SQL92_SECURITY=TRUE
_system_trig_enabled = TRUE
nls_language = american
nls_territory = america
nls_numeric_characters = 
 ".,"
nls_comp = binary
nls_sort = binary
nls_date_format = DD-MON-RR
nls_length_semantics = BYTE
aq_tm_processes = 1
_sort_elimination_cost_ratio 
 =5
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_like_with_bind_as_equality 
 = TRUE
_fast_full_scan_enabled = 
 FALSE
_b_tree_bitmap_plans = FALSE
optimizer_secure_view_merging 
 = FALSE
_optimizer_autostats_job = 
 FALSE
parallel_max_servers = 8  
parallel_min_servers = 0
parallel_degree_policy = 
 MANUAL

4. Altere o seguinte: Os valores 
dependerão do seu sistema de 
origem, portanto, revise-os com 
base na sua configuração atual. 
Nesta etapa, vocêdb_name
altera temporariamente 
paraVISCDB (para corresponder 
à fonte, onde emitiu o backup 
do RMAN) para garantir que a 
restauração do RMAN seja bem-
sucedida. Você alterará isso 
novamenteRDSCDB usando o NID 
em uma etapa posterior. O banco 
de dados do contêiner deve ser 
nomeadoRDSCDB.

*.db_name=VISCDB   
*.open_cursors=500
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'

5. Remova a referência SPFILE:

*.spfile='/rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileRDSCDB.ora'

Observações:

• Não altere os valores 
fornecidos pelo PFILE 
personalizado do Amazon RDS 
paracontrol_filesdb_unique_name
e. O Amazon RDS espera 
esses valores. Desviar-se 
deles causará problemas se 
você tentar criar uma réplica 
de leitura no future.

• O Amazon RDS Custom usa 
o Gerenciamento Automático 
de Memória (AMM) por 
padrão. Se você quiser 
usar o hugemem, você 
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pode configurar o Amazon 
RDS Custom para usar o 
Gerenciamento Automático 
de Memória Compartilhada 
(ASMM).   

• Deixe omemory_max_target
parâmetro ativado por padrão. 
A estrutura do Amazon RDS 
usa isso em segundo plano 
para criar réplicas de leitura.

6. Confirme se não há problemas 
com oinitRDSCDB.ora
arquivo executando ostartup 
nomount comando:

SQL> startup nomount 
 pfile=/rdsdbbin/oracle/dbs/
initRDSCDB.ora;
SQL> create spfile='/
rdsdbdata/admin/RDSCDB/
pfile/spfileRDSCDB.ora' from 
 pfile;
SQL> exit

7. Crie um link simbólico para 
SPFILE.

$ ln -s /rdsdbdata/
admin/RDSCDB/pfile/
spfileRDSCDB.ora 
 $ORACLE_HOME/dbs/
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Restaure o banco de dados 
personalizado do Amazon RDS a 
partir do backup.

Para o Oracle 12.1.0.2:

1. Restaure o arquivo de controle 
usando o arquivo de backup 
que você capturou na fonte 
anteriormente:

RMAN> connect target /
RMAN> RESTORE 
 CONTROLFILE FROM '/RMAN/
visdb_full_bkp_100rlsbt';

Starting restore at 10-
APR-22
using target database 
 control file instead of 
 recovery catalog
allocated channel: 
 ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=201 
 device type=DISK 
  
channel ORA_DISK_1: 
 restoring control file
channel ORA_DISK_1: restore 
 complete, elapsed time: 
 00:00:01
output file name=/rdsdbdata/
db/VIS_A/controlfile/
control-01.ctl
Finished restore at 10-
APR-22

2. Catalogue as peças de backup 
para que você possa emitir 
umRMAN restore:

RMAN> alter database mount;
RMAN> catalog start with '/
RMAN/visdb';   

3. Crie um script para restaurar o 
banco de dados:

$ vi restore.sh
rman target / log=/home/
rdsdb/rman.log << EOF
run
{
set newname for database 
 to '/rdsdbdata/db/VIS_A/
datafile/%b';
restore database;
switch datafile all;  
switch tempfile all;
}
EOF
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4. Restaure a origem no banco 
de dados personalizado Amazon 
RDS de destino. Você deve 
alterar as permissões do script 
para permitir sua execução e, em 
seguida, executar orestore.sh
script para restaurar o banco de 
dados.

$ chmod 755 restore.sh
$ nohup ./restore.sh & 

Para Oracle 19c:

1. Restaure o arquivo de controle 
usando o arquivo de backup 
que você capturou na fonte 
anteriormente.

RMAN> connect target /
RMAN> RESTORE CONTROLFILE 
 FROM '/RMAN/cntrl.bak';
Starting restore at 22-
Nov-22
using target database 
 control file instead of 
 recovery catalog
allocated channel: 
 ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=201 
 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: 
 restoring control file
channel ORA_DISK_1: restore 
 complete, elapsed time: 
 00:00:01
output file name=/rdsdbdata/
db/cdb/RDSCDB_A/controlfile/
control-01.ctl
Finished restore at 27-
Nov-22

2. Catalogue as peças de backup 
para que você possa emitir 
umRMAN restore:

RMAN> alter database mount;
RMAN> catalog start with '/
RMAN/visdb';   

Se você tiver problemas com 
ostart with comando, poderá 
adicionar as peças de backup 
individualmente; por exemplo: 
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RMAN> catalog 
 backuppiece '/RMAN/
visdb_full_bkp_1d1e507m';

e repita o comando para cada 
peça de backup.

3. Crie um script para restaurar 
o banco de dados. Altere o 
nome do banco de dados 
conectável dependendo das suas 
necessidades.

$ vi restore.sh
rman target / log=/home/
rdsdb/rmancdb.log << EOF
run {
set newname for database 
 to '/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/datafile/%b';
set newname for database 
 root to '/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/datafile/%f_%b';
set newname for database 
 "PDB$SEED" to '/rdsdbdata/
db/cdb/pdbseed/%f_%b';
set newname for pluggable 
 database VIS to '/
rdsdbdata/db/pdb/RDSCDB_A/
%f_%b';
restore database;
switch datafile all;  
switch tempfile all;
}
EOF

4. Restaure a origem no banco 
de dados personalizado Amazon 
RDS de destino. Você deve 
alterar as permissões do script 
para permitir sua execução e, em 
seguida, executar orestore.sh
script para restaurar o banco de 
dados.

$ chmod 755 restore.sh
$ nohup ./restore.sh & 
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Verifique se há problemas nos 
arquivos de log.

Para o Oracle 12.1.0.2:

1. Confirme se não há problemas 
revisando orman.log arquivo.

$ cat /home/rdsdb/rman.log

2. Confirme o caminho dos 
arquivos de log registrados no 
arquivo de controle.

SQL> select member from v
$logfile;
MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
/d01/oracle/VIS/data/
log1.dbf
/d01/oracle/VIS/data/
log2.dbf
/d01/oracle/VIS/data/
log3.dbf

3. Renomeie os arquivos de log 
para corresponder ao caminho 
do arquivo de destino. Substitua 
o caminho para corresponder à 
saída da etapa anterior:

SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/data/
log1.dbf' TO '/rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog/log1.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/data/
log2.dbf' TO '/rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog/log2.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/data/
log3.dbf' TO '/rdsdbdata/db/
VIS_A/onlinelog/log3.dbf';

Para Oracle 19c:

1. Confirme se não há problemas 
revisando ormancdb.log
arquivo:

$ cat /home/rdsdb/
rmancdb.log

2. Confirme o caminho dos 
arquivos de log registrados no 
arquivo de controle:
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SQL> select member from v
$logfile;
MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
/d01/oracle/VIS/oradata/
VISCDB/redo03.log
/d01/oracle/VIS/oradata/
VISCDB/redo02.log
/d01/oracle/VIS/oradata/
VISCDB/redo01.log

3. Renomeie os arquivos de log 
para corresponder ao caminho 
do arquivo de destino. Substitua 
o caminho para corresponder à 
saída da etapa anterior:

SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo01.log' 
 TO '/rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog/
log1.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo02.log' 
 TO '/rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog/
log2.dbf';
SQL> ALTER DATABASE RENAME 
 FILE '/d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo03.log' 
 TO '/rdsdbdata/db/
cdb/RDSCDB_A/onlinelog/
log3.dbf';

4. Confirme o caminho, o status 
dos arquivos de log e o número 
do grupo registrado no arquivo 
de controle:

SQL> column 
 REDOLOG_FILE_NAME format 
 a50
SQL> SELECT a.GROUP#, 
 a.status, b.MEMBER AS 
 REDOLOG_FILE_NAME, 
 (a.BYTES/1024/1024) AS 
 SIZE_MB
FROM v$log a
JOIN v$logfile b ON 
 a.Group#=b.Group#
ORDER BY a.GROUP#;

GROUP# STATUS 
 REDOLOG_FILE_NAME           
              SIZE_MB
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1 CURRENT  /d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo01.log   
 512M
2 INACTIVE /d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo02.log   
 512M
3 INACTIVE /d01/oracle/VIS/
oradata/VISCDB/redo03.log   
 512M
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Confirme se você pode abrir o 
banco de dados personalizado 
do Amazon RDS e criar arquivos 
de log OMF.

O Amazon RDS Custom for 
Oracle usa o Oracle Managed 
Files (OMF) para simplificar as 
operações. Você pode promover 
réplicas de leitura em instâncias 
independentes, mas primeiro 
precisa criar os arquivos de 
log usando o OMF. Isso é para 
garantir que o caminho correto 
seja usado quando a instância 
for promovida. Para obter 
mais informações sobre como 
promover réplicas de leitura, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS. A falha no uso 
de arquivos OMF pode causar 
problemas quando você tenta 
promover réplicas de leitura.

1. Abra o banco de dados 
comresetlogs:

SQL> alter database open 
 resetlogs;

Nota: Se você receber o erro
ORA-00392: o log xx do thread 1 
está sendo apagado, a operação 
não é permitida, siga as etapas 
na seção Solução (p. 1767) de 
problemas do ORA-00392.

2. Confirme se o banco de dados 
está aberto:

SQL> select open_mode from v
$database;
OPEN_MODE
--------------------
READ WRITE

3. Crie os arquivos de log do 
OMF. Altere os números dos 
grupos, o número de grupos e o 
tamanho, dependendo de seus 
requisitos, usando a saída da 
consulta anterior do arquivo de 
log. O exemplo a seguir começa 
no grupo 4 e adiciona três grupos 
para simplificar.

SQL> alter database add 
 logfile group 4 size 512M;
Database altered.
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SQL> alter database add 
 logfile group 5 size 512M;
Database altered.
SQL> alter database add 
 logfile group 6 size 512M;
Database altered.

4. Elimine os arquivos anteriores 
que não são OMF. Aqui está 
um exemplo que você pode 
personalizar com base nos seus 
requisitos e na saída da consulta 
nas etapas anteriores:

SQL> alter database drop 
 logfile group 1;
System altered.
SQL> alter database drop 
 logfile group 2;
System altered.
SQL> alter database drop 
 logfile group 3;
System altered.

Nota: Se você receber um erro 
ORA-01624 ao tentar eliminar os 
arquivos de log, consulte a seção
Solução de problemas (p. 1767).

5. Confirme se você pode ver os 
arquivos OMF que foram criados. 
(O caminho do diretório varia 
para o Oracle 12.1.0.2 e 19c, 
mas o conceito é o mesmo.)

SQL> select member from v
$logfile;

MEMBER
-----------------------------------------------------
/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/onlinelog/
o1_mf_4_ksrbslny_.log
/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/onlinelog/
o1_mf_5_ksrchw0k_.log
/rdsdbdata/db/cdb/
RDSCDB_A/onlinelog/
o1_mf_6_ksrcnl9v_.log

6. Reinicie o banco de dados e 
confirme se o SPFILE está sendo 
usado pela instância:

SQL> shutdown immediate
SQL> startup
SQL> show parameter spfile
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Para o Oracle 12.1.0.2, esta 
consulta retorna:

spfile   /rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileVIS.ora

Para o Oracle 19c, a consulta 
retorna:

spfile    /rdsdbbin/oracle/
dbs/spfileRDSCDB.ora

7. Somente para o Oracle 19c, 
verifique o status do banco de 
dados do contêiner e abra-o, se 
necessário:

SQL> show pdbs
CON_ID CON_NAME              
 OPEN MODE   RESTRICTED
---------- 
 ------------------- 
 ----------  
         2 PDB$SEED          
  READ ONLY  NO 
         3 VIS               
  MOUNTED    NO

SQL> alter session set 
 container=VIS;
Session altered.

SQL> alter database open;
Database altered.

SQL> show pdbs 
    CON_ID CON_NAME          
 OPEN MODE  RESTRICTED
---------- 
 ------------------------------ 
 ---------- ----- 
         3 VIS               
              READ WRITE NO

SQL> exit

8. Exclua oinit.ora arquivo 
de$ORACLE_HOME/dbs, porque 
você não está usando o PFILE:

$ cd $ORACLE_HOME/dbs

Para o Oracle 12.1.0.2, use o 
comando:

$ pwd
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/rdsdbbin/oracle/dbs
$ rm initVIS.ora

Para o Oracle 19c, use o 
comando:

$ pwd
/rdsdbbin/oracle/dbs
$ rm initRDSCDB.ora

Recupere senhas do Secrets Manager, crie usuários e altere senhas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Recupere senhas do Secrets 
Manager.

Você pode executar essas 
etapas no console ou usando 
a AWS CLI. As etapas a seguir 
mostram instruções para o 
console.

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

2. No painel de navegação, 
selecione Databases (Bancos 
de dados) e, depois, o banco de 
dados do Amazon RDS.

3. Escolha Configuração e anote 
a ID do recurso da instância 
(ela estará no formato:db-
WZ4WLCK6AOQ6TJGZKMGRCDCI3Y).

4. Abra o console do AWS 
Secrets Manager em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
secretsmanager/.

5. Escolha o segredo 
que tem o mesmo nome 
dedo-not-delete-
custom-<resource_id>, 
onderesource-id  se refere 
ao ID da instância que você 
anotou na etapa 3.

6. Escolha Recuperar valor do 
segredo.

DBA
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monitoramento e orquestrador 
na instância de banco de dados 
personalizada do Amazon RDS. 
Como o banco de dados inicial 
foi eliminado e o banco de dados 
de destino foi restaurado da 
origem usando o RMAN, você 
deve recriar esse usuário após 
a operação de restauração para 
garantir que o monitoramento 
personalizado do Amazon RDS 
funcione conforme o esperado. 
Você também precisa criar um 
perfil e um espaço de tabela 
separados para oRDSADMIN
usuário. As instruções diferem 
um pouco para o Oracle 12.1.0.2 
e 19c.

Para o Oracle 12.1.0.2:

1. Digite os seguintes comandos 
em um prompt SQL:

SQL> set echo on feedback on 
 serverout on
SQL> @?/rdbms/admin/
utlpwdmg.sql

SQL> ALTER PROFILE DEFAULT
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 
 UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL;

2. Crie o perfilRDSADMIN:

SQL> create profile RDSADMIN
LIMIT
COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER UNLIMITED
CPU_PER_SESSION UNLIMITED
CPU_PER_CALL UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
 UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL 
 UNLIMITED
IDLE_TIME UNLIMITED
CONNECT_TIME UNLIMITED
PRIVATE_SGA UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL
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PASSWORD_LOCK_TIME 
 86400/86400
PASSWORD_GRACE_TIME 
 604800/86400;

3. DefinaSYS os perfis 
deDBSNMP  usuárioSYSTEM, e 
paraRDSADMIN:

SQL> set echo on feedback on 
 serverout on
SQL> alter user SYS profile 
 RDSADMIN;
SQL> alter user SYSTEM 
 profile RDSADMIN;
SQL> alter user DBSNMP 
 profile RDSADMIN;

4. Crie oRDSADMIN espaço de 
tabela:

SQL> create bigfile 
 tablespace rdsadmin 
 datafile size 7M
autoextend on next 1m
Logging online permanent 
 blocksize 8192 extent 
 management local 
 autoallocate default 
 nocompress segment space 
 management auto;

5. Crie oRDSADMIN usuário. 
Substitua aRDSADMIN senha 
pela senha que você obteve 
anteriormente do Secrets 
Manager:

SQL> create user rdsadmin 
 identified by xxxxxxxxxx
Default tablespace rdsadmin
Temporary tablespace temp
profile rdsadmin ;

6. Conceda privilégios 
aRDSADMIN:

SQL> grant select on sys.v_
$instance to rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$archived_log to rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$database to rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$database_incarnation to 
 rdsadmin;
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SQL> grant select on 
 dba_users to rdsadmin;
SQL> grant alter system to 
 rdsadmin;
SQL> grant alter database to 
 rdsadmin;
SQL> grant connect to 
 rdsadmin with admin option;
SQL> grant resource to 
 rdsadmin with admin option;
SQL> alter user rdsadmin 
 account unlock identified 
 by xxxxxxxxxxx;
SQL> @?/rdbms/admin/
userlock.sql
SQL> @?/rdbms/admin/
utlrp.sql

Para Oracle 19c:

1. Digite os seguintes comandos 
em um prompt SQL:

SQL> set echo on feedback on 
 serverout on
SQL> @?/rdbms/admin/
utlpwdmg.sql

SQL> alter profile default
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 
 UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL;

2. Crie o perfilRDSADMIN.

Nota:RDSADMIN tem um prefixo 
deC## no Oracle 19c. Isso ocorre 
porque o parâmetro do banco de 
dadoscommon_user_prefix
está definido comoC##.
RDSADMINnão tem prefixo no 
Oracle 12.1.0.2.

SQL> create profile 
 C##RDSADMIN
LIMIT
COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER UNLIMITED
CPU_PER_SESSION UNLIMITED
CPU_PER_CALL UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
 UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL 
 UNLIMITED
IDLE_TIME UNLIMITED
CONNECT_TIME UNLIMITED
PRIVATE_SGA UNLIMITED
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FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL
PASSWORD_LOCK_TIME 
 86400/86400
PASSWORD_GRACE_TIME 
 604800/86400;

3. DefinaSYS os perfis 
deDBSNMP usuárioSYSTEM, e 
paraRDSADMIN:

SQL> alter user SYS profile 
 C##RDSADMIN;
SQL> alter user SYSTEM 
 profile C##RDSADMIN;
SQL> alter user DBSNMP 
 profile C##RDSADMIN;

4. Crie oRDSADMIN espaço de 
tabela:

SQL> create bigfile 
 tablespace rdsadmin 
 datafile size 7M
autoextend on next 1m
Logging online permanent 
 blocksize 8192 extent 
 management local 
 autoallocate default 
 nocompress segment space 
 management auto;

5. Crie oRDSADMIN usuário. 
Substitua aRDSADMIN senha 
pela senha que você obteve 
anteriormente do Secrets 
Manager.

SQL> create user C##rdsadmin 
 identified by xxxxxxxxxx
profile C##rdsadmin;

6. Conceda privilégios 
aRDSADMIN:

SQL> grant select on sys.v_
$instance to c##rdsadmin;
SQL> grant select on 
 sys.v_$archived_log to 
 c##rdsadmin;
SQL> grant select on sys.v_
$database to c##rdsadmin;
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SQL> grant select on sys.v_
$database_incarnation to 
 c##rdsadmin;
SQL> grant select on 
 dba_users to c##rdsadmin;
SQL> grant alter system to 
 C##rdsadmin;
SQL> grant alter database to 
 C##rdsadmin;
SQL> grant connect to 
 C##rdsadmin with admin 
 option;
SQL> grant resource to 
 C##rdsadmin with admin 
 option;
SQL> alter user C##rdsadmin 
 account unlock identified 
 by xxxxxxxxxxx;
SQL> @?/rdbms/admin/
userlock.sql
SQL> @?/rdbms/admin/
utlrp.sql

Criar o usuário mestre. Como o banco de dados inicial 
foi eliminado e o banco de dados 
de destino foi restaurado da 
origem usando o RMAN, você 
deve recriar o usuário principal. 
Neste exemplo, o nome de 
usuário principal éadmin.

Para o Oracle 12.1.0.2:

SQL> create user admin 
 identified by <password>;
SQL> grant dba to admin

Para Oracle 19c:

SQL> create user C##admin 
 identified by xxxxxxxxxxx;
SQL> grant dba to C##admin;

DBA
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Altere as senhas do 
superusuário.

1. Altere as senhas do sistema 
usando a senha que você 
recuperou do Secrets Manager:

SQL> alter user sys 
 identified by xxxxxxxxxxx;
SQL> alter user system 
 identified by xxxxxxxxxx;

2. Altere asEBS_SYSTEM senhas.

Para o Oracle 12.1.0.2:

SQL> alter user ebs_system 
 identified by xxxxxxxxxx; 

Para Oracle 19c:

Para esta versão, você também 
precisa se conectar ao banco de 
dados do contêiner para atualizar 
aEBS_SYSTEM senha.

SQL> alter session set 
 container=vis;
SQL> alter user ebs_system 
 identified by xxxxxxxxxx;  

SQL> exit;

Se você não alterar essas 
senhas, o Amazon RDS Custom 
exibirá a mensagem de erro: As 
credenciais do usuário ou do 
usuário de monitoramento do 
banco de dados foram alteradas.

DBA

Crie diretórios para o Oracle E-Business Suite, instale o ETCC e execute o Autoconfig

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os diretórios necessários 
para o Oracle E-Business Suite.

1. No banco de dados Oracle 
personalizado do Amazon RDS, 
execute o seguinte script como 
usuário doméstico da Oracle 
para criar o9idata diretório 
em$ORACLE_HOME/nls/
data/9idata. Esse diretório 
é necessário para o Oracle E-
Business Suite.
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perl $ORACLE_HOME/nls/data/
old/cr9idata.pl

Ignore aORA_NLS10 mensagem, 
pois você criará o ambiente 
contextual em etapas 
posteriores.

2. Copie oappsutil.tar
arquivo que você criou 
anteriormente do sistema de 
arquivos compartilhado do 
Amazon EFS e descompacte-o 
no diretório inicial personalizado 
do Oracle do Amazon RDS. 
 Isso cria oappsutil diretório 
no$ORACLE_HOME diretório.

$ cd /RMAN/appsutil
$ cp sourceappsutil.tar 
 $ORACLE_HOME
$ cd $ORACLE_HOME
$ tar xvf sourceappsutil.tar 
 appsutil

3. Copie oappsutil.zip
arquivo que você salvou 
anteriormente no sistema de 
arquivos compartilhados do 
Amazon EFS.  Esse foi o arquivo 
que você criou na camada do 
aplicativo.

Comordsdb usuário da instância 
de banco de dados Amazon RDS 
Custom:

$ cp /RMAN/appsutil/
appsutil.zip $ORACLE_HOME
$ cd $ORACLE_HOME

4. Descompacte 
oappsutil.zip arquivo para 
criar oappsutil diretório e os 
subdiretórios no diretório inicial 
do Oracle:

$ unzip -o appsutil.zip

A-o opção significa que alguns 
dos arquivos serão sobrescritos.
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Configure os arquivos 
tsanames.ora e sqlnet.ora.

Você precisa configurar 
otnsnames.ora arquivo para 
se conectar ao banco de dados 
com a ferramenta Autoconfig. 
No exemplo a seguir, você 
pode ver que otnsnames.ora
arquivo tem um link flexível, mas 
o arquivo está vazio por padrão.

$ cd $ORACLE_HOME/network/
admin
$ ls -ltr
-rw-r--r-- 1 rdsdb database 
 373 Oct 31  2013 shrept.lst
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database  30 Feb   9 17:17 
 listener.ora -> /rdsdbdata/
config/listener.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb database  
 28 Feb   9 17:17 sqlnet.ora 
 -> /rdsdbdata/config/
sqlnet.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database  30 Feb   9 17:17 
 tnsnames.ora -> /rdsdbdata/
config/tnsnames.ora

1. Crie atnsnames.ora
entrada. Devido à forma como 
a automação do Amazon RDS 
analisa os arquivos, você precisa 
garantir que a entrada não 
contenha espaços em branco, 
comentários ou linhas extras. 
Caso contrário, você poderá ter 
problemas ao usar algumas das 
APIs, como create-db-instance-
read -replica. Use o seguinte 
como exemplo.     

2. Substitua a porta, o host 
e o SID de acordo com seus 
requisitos:

$ vi tnsnames.ora  
VIS=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)
(PORT=1521)
(HOST=xx.xx.xx.xx)))
(CONNECT_DATA=(SID=VIS)
(SERVER=DEDICATED)))

Nota: Não deve haver linhas 
extras no arquivo. Se você 
não remover as linhas, poderá 
encontrar problemas ao 
criar uma réplica de leitura 

DBA
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no future. A criação de uma 
réplica de leitura pode falhar 
com a mensagem de erro: 
A atividade gerou exceção: 
HostManagerException: 
Não é possível chamar 
RestrictReplication com sucesso 
em qualquer host.

3. Confirme se o banco de dados 
pode ser acessado:

$ tnsping vis
OK (0 msec)

4. Somente para o Oracle 19c, 
atualize osqlnet.ora arquivo. 
Não fazer isso resultará no 
erro ORA-01017: nome de 
usuário/senha inválidos; logon 
negado quando você tenta se 
conectar ao banco de dados. 
Editesqlnet.ora$ORACLE_HOME/
network/admin para combinar 
com o seguinte:

NAMES.DIRECTORY_PATH=(TNSNAMES, 
 ONAMES, HOSTNAME)
SQLNET.EXPIRE_TIME= 10
SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT 
 =60
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=10
HTTPS_SSL_VERSION=undetermined

5. Teste a conectividade:

$ sqlplus apps/****@vis
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Configure o banco de dados. Agora que você testou a 
conectividade com o banco de 
dados, você pode configurar o 
banco de dados com o utilitário 
appsutil para criar o ambiente 
contextual.

Para o Oracle 12.1.0.2:

1. Execute os seguintes 
comandos:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ perl adbldxml.pl 
 appsuser=apps
Enter Hostname of Database 
 server: oebs-db01
Enter Port of Database 
 server: 1521
Enter SID of Database 
 server: VIS
Enter Database Service Name: 
 VIS
Enter the value for Display 
 Variable: :1
The context file has been 
 created at:
/rdsdbbin/oracle/appsutil/
VIS_oebs-db01.xml

2. CrieoraInst.loc a partir do 
usuário root:

$ vi /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
oraInventory    
inst_group=database

3. Clone o arquivo de contexto 
para definir o nome do host 
lógico usando o arquivo de 
contexto criado na etapa anterior. 
Comordsdb usuário, execute:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
clone/bin
$ perl adclonectx.pl \
contextfile=[ORACLE_HOME]/
appsutil/[current context 
 file] \
template=[ORACLE_HOME]/
appsutil/template/
adxdbctx.tmp

DBA
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ondeoebs-db01log se refere 
ao nome lógico do host. Por 
exemplo:

$ perl adclonectx.pl \
contextfile=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/VIS_oebs-db01.xml \
template=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/template/
adxdbctx.tmp
Target System Hostname 
 (virtual or normal) [oebs-
db01] : oebs-db01log
Target System Base 
 Directory : /rdsdbbin/
oracle
Target Instance is RAC (y/n) 
 [n] : n 
  
Target System Database SID : 
 VIS 
  
Oracle OS User [rdsdb] :  
Oracle OS Group [rdsdb] : 
 database
Role separation is supported 
 y/n [n] ? : n
Target System utl_file_dir 
 Directory List : /tmp
Number of DATA_TOP's on the 
 Target System [1] :  
  
Target System DATA_TOP 
 Directory 1 [/rdsdbbin/
oracle/data] : /rdsdbdata/
db/VIS_A/datafile/ 
  
Target System RDBMS 
 ORACLE_HOME Directory [/
rdsdbbin/oracle/12.1.0] : /
rdsdbbin/oracle 
  
Do you want to preserve the 
 Display [:1] (y/n)  : y

Do you want the target 
 system to have the same 
 port values as the source 
 system (y/n) [y] ? : y
The new database context 
 file has been created : 
   /rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/clone/bin/VIS_oebs-
db01log.xml
contextfile=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/clone/bin/VIS_oebs-
db01log.xml

Para Oracle 19c:
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1. Execute os seguintes 
comandos:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ perl adbldxml.pl 
 appsuser=apps
Enter Hostname of Database 
 server: oebs-db01
Enter Port of Database 
 server: 1521
Enter SID of Database 
 server: VIS
Enter the database listener 
 name:rdscdb
Enter the value for Display 
 Variable: :1
The context file has been 
 created at:
/rdsdbbin/oracle/appsutil/
VIS_oebs-db01.xml

2. CrieoraInst.loc a partir do 
usuário root:

$ vi /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/rdsdbbin/
oracle/oraInventory    
inst_group=database

3. Clone o arquivo de contexto 
para definir o nome do host 
lógico usando o arquivo de 
contexto criado na etapa anterior. 
Comordsdb usuário, execute:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
clone/bin
$ perl adclonectx.pl \
contextfile=[ORACLE_HOME]/
appsutil/[current context 
 file] \
template=[ORACLE_HOME]/
appsutil/template/
adxdbctx.tmp

ondeoebs-db01log se refere 
ao nome lógico do host. Por 
exemplo:

$ perl adclonectx.pl \
contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01.xml \
template=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/template/
adxdbctx.tmp
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Target System Hostname 
 (virtual or normal) [oebs-
db01] : oebs-db01log
Target System Base 
 Directory : /rdsdbbin/
oracle
Target Instance is RAC (y/n) 
 [n] : n
Target System CDB Name : 
 RDSCDB  
Target System PDB Name : VIS
Oracle OS User [oracle] : 
 rdscdb
Oracle OS Group [dba] : 
 database
Role separation is supported 
 y/n [n] ? : n
Number of DATA_TOP's on the 
 Target System [2] :  
Target System DATA_TOP 
 Directory 1 [/d01/oracle/
VISCDB] : /rdsdbdata/db/pdb/
RDSCDB_A
Target System DATA_TOP 
 Directory 2 [/d01/oracle/
data] : /rdsdbdata/db/pdb/
RDSCDB_A/datafile
Specify value for 
 OSBACKUPDBA group 
 [database] :  
Specify value for OSDGDBA 
 group [database] :  
Specify value for OSKMDBA 
 group [database] :  
Specify value for OSRACDBA 
 group [database] :  
Target System RDBMS 
 ORACLE_HOME Directory 
 [/d01/oracle/19.0.0] : /
rdsdbbin/oracle
Do you want to preserve the 
 Display [:1] (y/n)  : y
Do you want the target 
 system to have the same 
 port values as the source 
 system (y/n) [y] ? : y
Validating if the source 
 port numbers are available 
 on the target system..  
Complete port information 
 available at /rdsdbbin/
oracle/appsutil/clone/
bin/out/VIS_oebs-db01log/
portpool.lst
New context path and 
 file name [VIS_oebs-
db01log.xml] : /rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml
Do you want to overwrite it 
 (y/n) [n] ? : y
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Replacing /rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml file.
The new database context 
 file has been created :
contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml
Check Clone Context 
 logfile /rdsdbbin/
oracle/clone/bin/
CloneContext_1201205010.log 
 for details.
Check Clone Context 
 logfile /rdsdbbin/
oracle/appsutil/clone/bin/
CloneContext_1201211135.log 
 for details.
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Instale o ETCC e execute o 
Autoconfig.

1. Instale o Oracle E-Business 
Suite Technology Codelevel 
Checker (ETCC). 

Baixe o patch 17537119 
do My Oracle Support
e siga as instruções 
emREADME.txt. Você criará 
um diretório chamadoetcc
no$ORACLE_HOME diretório, 
descompactará o patch 
para criar um script 
chamadocheckMTpatch.sh e 
executará o script para verificar 
as versões do patch.

2. Execute o utilitário Autoconfig 
e passe o novo arquivo lógico de 
contexto do nome do host.

Para o Oracle 12.1.0.2:

cd $ORACLE_HOME/appsutil/bin
$ ./adconfig.sh 
 contextfile=/rdsdbbin/
oracle.12.1.custom.r1.EE.1/
appsutil/clone/bin/VIS_oebs-
db01log.xml

Para Oracle 19c:

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ ./adconfig.sh 
 contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml

Nota: Se seus diretórios de 
banco de dados tiverem sido 
alterados, siga as instruções 
na Nota de Support da Oracle 
2525754.1.

DBA

Configurar as entradas TNS para Amazon RDS Custom e Oracle E-Business Suite

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure as entradas TNS para 
o Amazon RDS Custom e o 
Oracle E-Business Suite.

O Autoconfig gera os arquivos 
TNS nos locais padrão. 
Para o Oracle 12.1.0.2 (que 
não é um CDB) e para o 
Oracle19c PDB, o local padrão 
é$ORACLE_HOME/network/

DBA
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admin/$<CONTEXT_NAME>. 
O CDB para Oracle 19c usa 
o padrão$ORACLE_HOME/
network/admin/, conforme 
definido$TNS_ADMIN nos 
arquivos de ambiente que são 
gerados quando você executou o 
Autoconfig nas etapas anteriores.

Para o Oracle 12.1.0.2 e o 
19c CDB, você não os usará 
porque oslistener.ora
arquivostnsnames.ora
e gerados pelo Autoconfig 
não cumprem os requisitos 
do Amazon RDS, como a 
ausência de espaços em 
branco ou comentários. Em vez 
disso, você usa os arquivos 
genéricos fornecidos com o 
banco de dados personalizado 
do Amazon RDS para garantir 
a conformidade com o que 
o sistema espera e reduzir a 
margem de erro. 

Por exemplo, o Amazon RDS 
Custom espera o seguinte 
formato de nomenclatura:

L_<INSTANCE_NAME>_001

Para o Oracle 12.1.0.2, isso 
seria:

L_VIS_001

Para o Oracle 19c, isso seria:

L_RDSCDB_001

Aqui está um exemplo 
dolistener.ora arquivo que 
você usará. Isso foi gerado 
quando você criou o banco de 
dados personalizado do Amazon 
RDS. Neste momento, você não 
fez nenhuma alteração nesse 
arquivo e o deixará como padrão.

Para o Oracle 12.1.0.2:

$ cd $ORACLE_HOME/network/
admin
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$ cat listener.ora
ADR_BASE_L_VIS_001=/
rdsdbdata/log/
SID_LIST_L_VIS_001=(SID_LIST 
 = (SID_DESC = (SID_NAME = 
 VIS)(GLOBAL_DBNAME = VIS) 
 (ORACLE_HOME = /rdsdbbin/
oracle)))
L_VIS_001=(DESCRIPTION_LIST 
 = (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = xx.xx.xx.xx))) 
 (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = 127.0.0.1))))
SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_L_VIS_001=OFF

Para o Oracle 19c:

$ cd $ORACLE_HOME/network/
admin
$ cat listener.ora
SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_L_RDSCDB_001=OFF
ADR_BASE_L_RDSCDB_001=/
rdsdbdata/log/
USE_SID_AS_SERVICE_L_RDSCDB_001=ON
L_RDSCDB_001=(DESCRIPTION_LIST 
 = (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = xx.xx.xx.xx))) 
 (DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 
 1521)(HOST = 127.0.0.1))))
SID_LIST_L_RDSCDB_001=(SID_LIST 
 = (SID_DESC = (SID_NAME 
 = RDSCDB)(GLOBAL_DBNAME = 
 RDSCDB) (ORACLE_HOME = /
rdsdbbin/oracle)))

No Oracle 12.1.0.2, edite o 
arquivo de ambiente Oracle 
E-Business Suite para alterar 
o$TNS_ADMIN caminho de uso 
dos arquivos TNS genéricos 
personalizados do Amazon 
RDS. O arquivo de ambiente foi 
criado quando você executou 
o Autoconfig anteriormente. 
Edite aTNS_ADMIN variável 
removendo o<CONTEXT_NAME>
postfix.   

Nota: Você deve editar o 
arquivo de ambiente somente 
no Oracle 12.1.0.2, porque a 
página inicial padrão para 19c 
é$ORACLE_HOME/network/
admin, que é a mesma do 
Amazon RDS Custom.
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Por exemplo, no Oracle 12.1.0.2, 
edite o arquivo:

$ vi $ORACLE_HOME/VIS_oebs-
db01log.env

Mude o caminho de: 

TNS_ADMIN=”/rdsdbbin/oracle/
network/admin/VIS_oebs-
db01log”
export TNS_ADMIN

para:

TNS_ADMIN=”/rdsdbbin/oracle/
network/admin”
export TNS_ADMIN

Nota: Toda vez que você executa 
o Autoconfig, repita essa etapa 
para garantir que os arquivos 
TNS corretos estejam sendo 
usados. (somente 12.1.0.2).
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Defina o ambiente para o usuário 
rdsdb.

Ignore esta etapa do Oracle 19c.

Para o Oracle 12.1.0.2:

Agora que você concluiu as 
entradas Autoconfig e TNS, é 
necessário carregar o arquivo de 
ambiente configurando-o no perfil 
dordsdb usuário.

Atualize.bash_profile para 
chamar o.env arquivo de 
banco de dados do Oracle E-
Business Suite. Você precisa 
atualizar o perfil para garantir 
que o ambiente seja carregado. 
Esse arquivo de ambiente foi 
criado quando você executou o 
Autoconfig anteriormente.

O exemplo de arquivo de 
ambiente a seguir é criado 
quando você executa o 
Autoconfig:

. /rdsdbbin/oracle/VIS_oebs-
db01log.env

Comordsdb usuário:

cd $HOME
vi .bash_profile  
export LD_LIBRARY_PATH=
${ORACLE_HOME}/lib:
${ORACLE_HOME}/ctx/lib
export SHLIB_PATH=
${ORACLE_HOME}/lib
export PATH=$PATH:
${ORACLE_HOME}/bin
alias sql=’rlwrap -c 
 sqlplus / as sysdba’
. ${ORACLE_HOME}/VIS_oebs-
db01log.env

Nota: Para o Oracle 19c, você 
não precisa carregar o ambiente 
CDB nele.bash_profile. 
Isso ocorre porque o 
padrãoORACLE_HOME é 
definido como o caminho 
padrão$ORACLE_HOME/
network/admin, que é a casa 
padrão do usuáriordsdb (Oracle 
home).

DBA
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Altere o nome do banco de 
dados do contêiner novamente 
para RDSCDB.

Ignore esta seção do Oracle 
12.1.0.2.

O Amazon RDS Custom for 
Oracle 19c exige que o nome 
do contêiner sejaRDSCDB, então 
você deve alterar o nome do 
banco de dados deVISCDB
paraRDSCDB usando o NID.  Para 
obter mais informações, consulte 
a Nota de Support da Oracle
863800.1. Como a estrutura de 
automação usaRDSCDB, essa 
etapa é essencial para garantir 
o bom funcionamento de APIs, 
como criação de réplicas de 
leitura, capturas instantâneas, 
point-in-time recuperação e 
assim por diante.

Para Oracle 19c:

1. ConnectCDB$ROOT e execute 
o seguinte:

SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount;
SQL> exit

2. Abra uma nova sessão como 
usuário doméstico do Oracle 
(rdsdb) e execute o seguinte 
comando para o utilitário NID:

$ nid TARGET=SYS 
 DBNAME=RDSCDB
Password: < enter the 
 password you retrieved 
 earlier from secrets 
 manager>
Change database ID and 
 database name VISCDB to 
 RDSCDB? (Y/[N]) => Y
.. full output has been 
 omitted
DBNEWID - Completed 
 successfully.

3. Altere os parâmetros de 
inicialização no SPFILE:

SQL> startup nomount;
SQL> alter system 
 set db_name='RDSCDB' 
 scope=spfile;

DBA
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SQL> alter system set 
 instance_name='RDSCDB' 
 scope=spfile;
SQL> alter system set 
 service_names='RDSCDB' 
 scope=spfile;

Nota: Certifique-se de que o 
nome do serviço esteja definido 
como o nome do contêiner 
(CDB) para evitar um problema 
conhecido com formulários (erro 
ORA-1017).

4. Desligue o banco de dados e 
abraresetlogs:

SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount;
SQL> alter database open 
 resetlogs; 

5. Verifique o novo nome do 
CDB:

SQL>  select name from v
$database;
NAME
---------
RDSCDB
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Limpe as tabelas fnd_nodes do 
aplicativo, configure o aplicativo 
e o banco de dados para o 
Amazon RDS Custom.

Conclua as duas primeiras 
etapas do Oracle 12.1.0.2 e 19c. 
As etapas subsequentes diferem 
para cada versão.

1. No nível do aplicativo, edite/
etc/hosts e altere o endereço 
IP do banco de dados para o 
endereço IP personalizado do 
Amazon RDS:

xx.xx.xx.xx OEBS-
db01.localdomain  OEBS-db01 
 OEBS-db01log.localdomain 
 OEBS-db01log

Como você está usando nomes 
de host lógicos, você pode 
substituir o nó do banco de 
dados quase sem problemas.

2. Na instância de banco de 
dados personalizada do Amazon 
RDS, adicione ou altere o 
grupo de segurança atribuído à 
instância EC2 de origem para 
refletir a instância de banco 
de dados personalizada do 
Amazon RDS, para garantir que 
o aplicativo possa acessar o nó.

Para o Oracle 12.1.0.2:

3. Execute o Autoconfig. Como 
proprietário do aplicativo (por 
exemplo,applmgr), execute:

$ cd $INST_TOP/admin/scripts
$ ./adautocfg.sh  
AutoConfig completed 
 successfully.

4. Verifique asfnd_nodes
entradas:

SQL> select node_name from 
 apps.fnd_nodes
NODE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
AUTHENTICATION
OEBS-APP01LOG
OEBS-DB01LOG

5. Confirme se você pode fazer 
login e iniciar o aplicativo:

DBA
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  $  ./adstrtal.sh apps/***

Para Oracle 19c:

Como você alterou o nome do 
banco de dados do contêiner de 
origem deVISCDB paraRDSCDB, 
você deve limpar asFND tabelas 
executandoFND_CONC_CLONE.SETUP_CLEAN. 
O banco de dados de 
contêineres no Amazon RDS 
Custom deve permanecer 
comoRDSCDB. Siga as etapas 
fornecidas.

Na camada do banco de dados:

3. Verifique se o PDB está aberto 
e abra-o se necessário:

SQL> show pdbs 

    CON_ID CON_NAME     OPEN 
 MODE  RESTRICTED
---------- 
 ------------------------------ 
 ---------- ---------- 
  2 PDB$SEED     READ ONLY  
 NO 
  3 VIS      MOUNTED

SQL>  alter session set 
 container=vis;

SQL> alter database open;

4. Teste a conectividade 
como aplicativos e 
executefnd_cone_clone.setup_clean:

SQL> sqlplus apps/apps@vis  
SQL> exec 
 fnd_conc_clone.setup_clean;

5. Editetnsnames
em$ORACLE_HOME/
$CONTEXT_NAME (por exemplo,/
rdsdbbin/oracle/network/
admin/VIS_oebs-db01log).

Como você alterou a instância 
e adb_name anterior deVISCDB
paraRDSCDB, você deve executar 
oadconfig comando a seguir 
duas vezes. Isso evita que 
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o Autoconfig exiba o erro 
ORA-12514 devido àdb_name
alteração anterior. Essa é uma 
tarefa única e será mantida pelo 
Autoconfig daqui para frente.

$ cd $ORACLE_HOME/appsutil/
bin
$ ./adconfig.sh 
 contextfile=/rdsdbbin/
oracle/appsutil/VIS_oebs-
db01log.xml

Nota: Você não precisa 
configurar o arquivo CDB 
env.bash_profile como fez 
para 12.1.0.2. Isso ocorre porque 
você está usando o ambiente 
padrão do Amazon RDS. Você 
precisa carregar o ambiente PDB 
somente quando necessário.

No nível do aplicativo:

6. Execute o Autoconfig na 
camada do aplicativo como 
proprietário do aplicativo (por 
exemplo,applmgr):

$ cd $INST_TOP/admin/scripts
$ ./adautocfg.sh  
AutoConfig completed 
 successfully.

7. Verifique asfnd_nodes
entradas:

SQL> select node_name from 
 apps.fnd_nodes
NODE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
AUTHENTICATION
OEBS-APP01LOG
OEBS-DB01LOG

8. Inicie o aplicativo:

 $  ./adstrtal.sh apps/***
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Execute as etapas de pós-migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Retome a automação para 
confirmar que ela funciona.

Retomar a automação usando 
o seguinte comando da CLI da 
AWS:

aws rds modify-db-instance \ 
     --db-instance-
identifier vis \ 
     --automation-mode full 
 \

O banco de dados agora é 
gerenciado pelo Amazon RDS 
Custom. Por exemplo, se o 
listener ou o banco de dados 
ficarem inativos, o agente 
personalizado do Amazon RDS 
os reiniciará. Para testar isso, 
execute comandos como os 
seguintes.

Exemplo de Stop Listener:

-bash-4.2$ lsnrctl stop vis

Exemplo de desligamento do 
banco de dados:

SQL> shutdown immediate;

DBA

Valide o esquema, as conexões 
e as tarefas de manutenção.

Para finalizar a migração, você 
deve executar no mínimo as 
seguintes tarefas.

• ExecuteFS_CLONE para 
sincronizar o sistema de 
arquivos do patch.

• Coletar estatísticas do 
esquema. 

• Garanta que interfaces e 
sistemas externos possam 
se conectar ao novo banco 
de dados personalizado do 
Amazon RDS.

• Configure seus planos de 
backup e manutenção.

• Verifique se o AD Online 
Patching (ADOP) está 
funcionando conforme o 
esperado emitindo uma 

DBA
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substituição para alternar os 
sistemas de arquivos.

Solução de problemas

Problema Solução

Você recebe um erro ORA-01624 ao tentar 
eliminar os arquivos de log.

Se você receber um erro ORA-01624 ao tentar 
eliminar os arquivos de log, siga estas etapas.

Execute o comando a seguir e aguarde até 
que o status dos arquivos de log que você 
deseja eliminar sejaINACTIVE. Para obter mais 
informações sobre os códigos de estado emV
$log, consulte a documentação da Oracle. Veja 
um exemplo de comando e sua saída:

SQL> select group#, status from v$log; 

    GROUP# STATUS
---------- ---------------- 
  1 ACTIVE 
  2 CURRENT 
  3 UNUSED 
  4 UNUSED 
  5 UNUSED 
  6 UNUSED
6 rows selected.

Neste exemplo, o arquivo de log 1 éACTIVE, 
então você precisa forçar uma troca de arquivo de 
log três vezes para garantir que o primeiro novo 
arquivo de log adicionado anteriormente tenha o 
status deCURRENT:

SQL>  alter system switch logfile;
System altered.
SQL>  alter system switch logfile;
System altered.
SQL>  alter system switch logfile;
System altered.

Espere até que todos os arquivos de log que 
você deseja eliminar estejamINACTIVE, como 
no exemplo a seguir, e execute oDROP LOGFILE
comando.

SQL> select group#, status from v$log; 
    GROUP# STATUS
---------- ---------------- 
  1 INACTIVE 
  2 INACTIVE 
  3 INACTIVE 
  4 CURRENT 
  5 UNUSED 
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  6 UNUSED
6 rows selected.

Você recebe um erro ORA-00392 ao abrir o banco 
de dados comresetlogs.

Se você receber o erro ORA-00392: o log xx 
do thread 1 está sendo apagado, a operação 
não é permitida, execute o seguinte comando 
(xxsubstitua pelo número do arquivo de log) e 
execute novamente oresetlogs comando open:

SQL> alter database clear logfile group xx;
SQL> alter database open resetlogs;

1768



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre o Oracle E-Business Suite 

para o Amazon RDS Custom

Problema Solução

Você tem problemas para se conectar ao aplicativo 
usando o administrador do sistema ou o usuário do 
aplicativo.

Para confirmar o problema, execute esta consulta 
SQL:

SQL> select dbms_java.get_jdk_version() 
 from dual;
select dbms_java.get_jdk_version() from 
 dual 
 ERROR at line 1:
ORA-29548: Java system class reported: 
 release of Java system classes in the
database (19.0.0.0.220719 1.8) does not 
 match that of the oracle executable 
 (19.0.0.0.0 1.8)

Causa raiz: o banco de dados de origem foi 
aplicado com vários patches, mas o Amazon 
RDS CustomDB_HOME é uma nova instalação, 
ou o CEV não incluiu todos os patches porque 
você não usou os patches de RSU necessários, 
como o OJVM, ao criar o CEV. Para validar 
isso, verifique se os detalhes do patch de 
origem estão listados em$ORACLE_HOME/
sqlpath$ORACLE_HOME/.patch_storage,opatch 
– lsinventory e.

Referência: datapatch -verbose falha com erro:” 
Patch xxxxxx: o diretório de patches arquivado está 
vazio” (ID do documento 2235541.1)

Correção: copie os arquivos relacionados ao patch 
ausentes da fonte ($ORACLE_HOME/sqlpatch/) 
para o Amazon RDS Custom ($ORACLE_HOME/
sqlpatch/) e execute novamente./datapatch 
-verbose.

Por exemplo:

-bash-4.2$ cp -rp 18793246 20204035 
 20887355 22098146 22731026 $ORACLE_HOME/
sqlpatch/

Como alternativa, você pode usar uma solução 
alternativa executando o seguinte comando no 
CDB e no PDB:

@?/javavm/install/update_javavm_db.sql

Em seguida, execute o seguinte comando no PDB:

sql> alter session set container=vis;
@?/javavm/install/update_javavm_db.sql

Agora, execute o teste novamente:
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SQL> select dbms_java.get_jdk_version() 
 from dual;

Recursos relacionados
• Trabalhando com o Amazon RDS Custom (documentação do Amazon RDS)
• Amazon RDS Custom for Oracle — novos recursos de controle em ambiente de banco de dados (blog 

de notícias da AWS)
• Integre o Amazon RDS Custom for Oracle com o Amazon EFS (blog do banco de dados da AWS)
• Migração do Oracle E-Business Suite para a AWS (whitepaper da AWS)
• Arquitetura do Oracle E-Business Suite na AWS (whitepaper da AWS)
• Configure uma arquitetura HA/DR para o Oracle E-Business Suite no Amazon RDS Custom com um 

banco de dados ativo em espera (AWS Prescriptive Guidance)

Informações adicionais
Operações de manutenção

Corrigindo a página inicial do banco de dados Oracle E-Business Suite com novos patches

Como o volume do compartimento (/rdsdbbin) é uma out-of-place atualização, o conteúdo do volume 
do compartimento é descartado durante a atualização do CEV. Portanto, você precisa criar uma cópia 
doappsutil diretório antes de realizar qualquer atualização usando o CEV.

Na instância personalizada do Amazon RDS de origem, antes de atualizar o CEV, faça um backup 
do$ORACLE_HOME/appsutil.

Nota: Este exemplo usa um volume NFS. No entanto, você pode usar uma cópia para o Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) em vez disso.

1. Crie um diretório para armazenar appsutil na instância personalizada do Amazon RDS de origem:

$ mkdir /RMAN/appsutil.preupgrade

2. Marcar e copiar para o volume do Amazon EFS:

$ tar cvf /RMAN/appsutil.preupgrade appsutil

3. Verifique se o arquivo tar existe:

$ bash-4.2$ ls -l /RMAN/appsutil.preupgrade
-rw-rw-r-- 1 rdsdb rdsdb 622981120 Feb  8 20:16 appsutil.tar

4. Atualize para o CEV mais recente (o CEV de pré-requisito já foi criado) seguindo as instruções em
Atualizar uma instância de banco de dados personalizada do RDS na documentação do Amazon RDS).

Você também pode corrigir diretamente usando o OPATCH. Consulte a seção Requisitos e considerações 
do RDS Custom for Oracle Upgrades da documentação do Amazon RDS.

Nota: O endereço IP da máquina host não muda durante o processo de correção do CEV. Esse processo 
executa uma out-of-place atualização e, durante a inicialização, um novo volume de compartimento é 
anexado à mesma instância.
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Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS 
Custom
Criado por Gaurav Gupta (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Amazon EC2 Destino:  Amazon RDS Custom

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; 
infraestrutura; bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
RDS; Amazon S3; AWS Secrets 
Manager; Amazon EFS

Resumo
PeopleSoftO Oracle é uma solução de planejamento de recursos corporativos (ERP) para processos em 
toda a empresa. PeopleSoft tem uma arquitetura de três camadas: cliente, aplicação e banco de dados. 
PeopleSoft pode ser executado no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Agora, você 
também pode executar PeopleSoft no Amazon RDS Custom, que fornece acesso ao sistema operacional 
subjacente.

O Amazon RDS Custom for Oracle é um serviço de banco de dados gerenciado para aplicações herdadas, 
personalizadas e em pacote que exigem acesso ao sistema operacional subjacente e ao ambiente de 
banco de dados. Quando você migra seu banco de dados Oracle para o Amazon RDS Custom, a Amazon 
Web Services (AWS) pode gerenciar tarefas de backup e alta disponibilidade, enquanto você pode se 
concentrar em manter seu PeopleSoft aplicativo e sua funcionalidade. Para ver os principais fatores a 
serem considerados em uma migração, consulte Estratégias de migração de banco de dados Oracle no 
AWS Prescriptive Guidance.

Esse padrão se concentra nas etapas para migrar um PeopleSoft banco de dados no Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) para o Amazon RDS Custom usando um backup do Oracle Recovery 
Manager (RMAN). Ele usa um sistema de arquivos compartilhado do Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS) entre a instância EC2 e o Amazon RDS Custom, embora você também possa usar o Amazon FSx ou 
qualquer drive compartilhado. O padrão usa um backup completo do RMAN (às vezes chamado de backup 
de nível 0).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um banco de dados de origem Oracle versão 19C que está sendo executado no Amazon EC2 com 
Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 ou RHEL 8. Nos exemplos desse 
padrão, o nome do banco de dados de origem éFSDMO92, mas isso não é um requisito.

Observações: Você também pode usar esse padrão com bancos de dados de origem Oracle locais. É 
necessário ter a conectividade de rede adequada entre a rede local e uma virtual private cloud (VPC).

• Uma instância de demonstração PeopleSoft 9.2.
• Um único nível PeopleSoft de aplicativo. No entanto, você pode adaptar esse padrão para trabalhar com 

vários níveis de aplicativos.
• Amazon RDS Custom configurado com pelo menos 8 GB de espaço de troca.

Limitações

1771

https://www.oracle.com/applications/peoplesoft/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
http://aws.amazon.com/rds/custom/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/working-with-custom-oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-oracle-database/strategies.html
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/efs/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom

Esse padrão não é compatível com as seguintes configurações:

• Definindo oARCHIVE_LAG_TARGET parâmetro do banco de dados para um valor fora do intervalo de 60 
a 7200

• Desativando o modo de registro da instância de banco de dados (NOARCHIVELOG)
• Desativar o atributo otimizado do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) da instância do EC2
• Modificando os volumes originais do EBS conectados à instância do EC2
• Adicionar novos volumes do EBS ou alterar o tipo de volume de gp2 para gp3
• Alterar o formato da extensão para oLOG_ARCHIVE_FORMAT parâmetro (requer*.arc)
• Multiplexando ou alterando a localização e o nome do arquivo de controle (tem que ser/rdsdbdata/
db/*DBNAME*/controlfile/control-01.ctl)

Para obter informações adicionais sobre essas e outras configurações não suportadas, consulte a
documentação do Amazon RDS.

Versões do produto

Para versões do banco de dados Oracle e classes de instâncias suportadas pelo Amazon RDS Custom, 
consulte Requisitos e limitações do Amazon RDS Custom for Oracle.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Application Load Balancer
• Amazon EFS
• Amazon RDS Custom for Oracle
• AWS Secrets Manager
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Arquitetura alvo

O diagrama de arquitetura a seguir representa um PeopleSoft sistema em execução em uma única zona 
de disponibilidade na AWS. A camada do aplicativo é acessada por meio de um Application Load Balancer. 
Tanto o aplicativo quanto os bancos de dados estão em sub-redes privadas, e as instâncias de banco de 
dados Amazon RDS Custom e Amazon EC2 usam um sistema de arquivos compartilhado do Amazon 
EFS para armazenar e acessar os arquivos de backup do RMAN. O Amazon S3 é usado para criar o 
mecanismo RDS Oracle personalizado e para armazenar os metadados do redo logs.

Ferramentas
Ferramentas

Serviços da AWS

• O Amazon RDS Custom for Oracle é um serviço de banco de dados gerenciado para aplicações 
herdadas, personalizadas e em pacote que exigem acesso ao sistema operacional subjacente e ao 
ambiente de banco de dados. Ele automatiza as tarefas de administração do banco de dados, como 
backups e alta disponibilidade. 

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a criar e configurar sistemas de arquivos 
compartilhados na AWS Cloud. Esse padrão usa um sistema de arquivos compartilhado do Amazon EFS 
para armazenar e acessar os arquivos de backup do RMAN.
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• O AWS Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas, incluindo senhas, por uma 
chamada de API ao Secrets Manager para recuperar o segredo por programação. Nesse padrão, 
você recupera as senhas de usuário do banco de dados do Secrets Manager para criar osADMIN
usuáriosRDSADMINsys e alterar assystem senhas e.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários 
destinos. Por exemplo, você pode distribuir tráfego entre instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), contêineres e endereços IP em uma ou mais zonas de disponibilidade. Esse padrão usa 
um Application Load Balancer.

Outras ferramentas

• O Oracle Recovery Manager (RMAN) fornece suporte de backup e recuperação para bancos de dados 
Oracle. Esse padrão usa o RMAN para realizar um backup ativo do banco de dados Oracle de origem no 
Amazon EC2 que é restaurado no Amazon RDS Custom.

Práticas recomendadas
• Para parâmetros de inicialização do banco de dados, personalize o arquivo padrão fornecido pela 

instância de banco de dados personalizada do Amazon RDS PeopleSoft em vez de usar o spfile do 
banco de dados de origem Oracle. Isso ocorre porque espaços em branco e comentários causam 
problemas ao criar réplicas de leitura no Amazon RDS Custom. Para obter mais informações sobre 
os parâmetros de inicialização do banco de dados, consulte a Nota de Support da Oracle 1100831.1 
(requer uma conta do Oracle Support).

• O Amazon RDS Custom usa o gerenciamento automático de memória da Oracle por padrão. Se quiser 
usar o kernel Hugemem, você pode configurar o Amazon RDS Custom para usar o gerenciamento 
automático de memória compartilhada em vez disso.

• Deixe omemory_max_target parâmetro ativado por padrão. A estrutura usa isso em segundo plano 
para criar réplicas de leitura.

• Habilite o banco de dados Oracle Flashback. Esse recurso é útil ao restabelecer o modo de espera em 
cenários de teste de failover (não de alternância).

Epopeias
Configure a instância de banco de dados e o sistema de arquivos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância de banco de 
dados.

No console do Amazon RDS, 
crie uma instância de banco de 
dados Amazon RDS Custom for 
Oracle com um nome de banco 
de dados chamado FSDMO92 
(ou o nome do seu banco de 
dados de origem).

Para obter instruções, consulte
Trabalhando com o Amazon 
RDS Custom na documentação 
da AWS e a postagem do blog
Amazon RDS Custom for Oracle 
— New Control Capabilities in 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Database Environment. Isso 
garante que o nome do banco 
de dados seja definido com o 
mesmo nome do banco de dados 
de origem. (Se mantidos em 
branco, a instância do EC2 e o 
nome do banco de dados serão 
definidos comoORCL.)

Execute um backup completo do RMAN do banco de dados Amazon EC2 de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um script de backup. Crie um script de backup do 
RMAN para fazer backup do 
banco de dados no sistema de 
arquivos Amazon EFS que você 
montou (/efsno exemplo a 
seguir). Você pode usar o código 
de exemplo ou executar um de 
seus scripts RMAN existentes.

#!/bin/bash
Dt=`date +'%Y%m%d-%H%M'`
BACKUP_LOG="rman-
${ORACLE_SID}-$Dt"
export TAGDATE=`date +%Y%m%d
%H%M`;
LOGPATH=/u01/scripts/logs
rman target / >> $LOGPATH/
rman-${ORACLE_SID}-$Dt << 
 EOF
SQL "ALTER SYSTEM SWITCH 
 LOGFILE";
SQL "ALTER SESSION SET 
 NLS_DATE_FORMAT="DD.MM.YYYY 
 HH24:MI:SS"";
RUN
{ 
  ALLOCATE CHANNEL ch11 TYPE 
 DISK MAXPIECESIZE 5G; 
  ALLOCATE CHANNEL ch12 TYPE 
 DISK MAXPIECESIZE 5G; 
  BACKUP AS COMPRESSED 
 BACKUPSET FULL DATABASE 
 FORMAT '/efs/rman_backup/
FSCM/%d_%T_%s_%p_FULL' ; 
  SQL "ALTER SYSTEM ARCHIVE 
 LOG CURRENT"; 
  BACKUP FORMAT '/efs/
rman_backup/FSCM/%d_%T_%s_
%p_ARCHIVE' ARCHIVELOG ALL 
 DELETE ALL INPUT ; 
  BACKUP CURRENT CONTROLFILE 
 FORMAT '/efs/rman_backup/
FSCM/%d_%T_%s_%p_CONTROL';
}
EXIT;
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
EOF 
   

Execute o script de backup. Para executar o script de backup 
do RMAN, faça login como 
Oracle Home User e execute o 
script.

$  chmod a+x rman_backup.sh
$ ./rman_backup.sh &

DBA

Verifique se há erros e anote o 
nome do arquivo de backup.

Verifique se há erros no arquivo 
de log do RMAN. Se tudo estiver 
bem, liste o backup do arquivo de 
controle executando o comando 
a seguir.

RMAN> list backup of 
 controlfile;

using target database 
 control file instead of 
 recovery catalog

Anote o nome do arquivo de 
saída.

List of Backup Sets
===================

BS Key  Type LV Size      
  Device Type Elapsed Time 
 Completion Time
------- ---- -- ---------- 
 ----------- ------------ 
 ---------------
12      Full    21.58M    
  DISK        00:00:01     
 13-JUL-22 
        BP Key: 12   Status: 
 AVAILABLE  Compressed: NO  
 Tag: TAG20220713T150155 
        Piece Name: /
efs/rman_backup/FSCM/
FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL 
 Control File Included: Ckp 
 SCN: 16559159985898   Ckp 
 time: 13-JUL-22

Você usará o arquivo de 
controle de backup/efs/
rman_backup/FSCM/
FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL
ao restaurar o banco de dados 
no Amazon RDS Custom.
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Encerre a camada de aplicação de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre o aplicativo. Para encerrar a camada do 
aplicativo de origem, use 
opsadmin utilitário ou o utilitário 
de linha depsadmin comando.

1. Para desligar o servidor web, 
execute o comando a seguir.

psadmin -w shutdown -d 
 "webserver domain name"

2. Para desligar o servidor 
de aplicativos, execute o 
comando a seguir.

psadmin -c shutdown -
d "application server 
 domain name"

3. Para desligar o agendador 
de processos, execute o 
comando a seguir.

psadmin -p stop -d 
 "process scheduler domain 
 name"

DBA, PeopleSoft administrador

Configurar o banco de dados personalizado do Amazon RDS de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o pacote rpm nfs-utils. Para instalar onfs-utils rpm
pacote, execute o comando a 
seguir.

$ yum install -y nfs-utils

DBA

Monte o armazenamento EFS. Obtenha o comando de 
montagem do Amazon EFS na 
página do console do Amazon 
EFS. Monte o sistema de 
arquivos EFS na instância do 
Amazon RDS usando um cliente 
NFS (Network File System).

sudo mount -t nfs4 -o 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport 
 fs-xxxxxxxxxx.efs.eu-
west-1.amazonaws.com:/ /efs
sudo mount -t nfs4 -o 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 fs-xxxxxxxxxx.efs.eu-
west-1.amazonaws.com:/ /efs

Elimine o banco de dados inicial e crie os diretórios para armazenar os arquivos do banco de 
dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Pausa o modo de automação. Você precisa pausar o modo de 
automação em sua instância de 
banco de dados personalizada 
do Amazon RDS antes de 
prosseguir com as próximas 
etapas, para garantir que a 
automação não interfira na 
atividade de restauração do 
RMAN.

Você pode pausar a automação 
usando o console da AWS ou 
o comando da AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) 
(certifique-se de ter configurado 
primeiro a AWS CLI).

aws rds modify-db-instance \
--db-instance-identifier 
 peoplesoft-fscm-92 \
--automation-mode all-paused 
 \
--resume-full-automation-
mode-minute 360 \
--region eu-west-1

Ao especificar a duração 
da pausa, certifique-se de 
deixar tempo suficiente para 
a restauração do RMAN. Isso 
depende do tamanho do banco 
de dados de origem. Por isso, 
modifique o valor de 360 de 
acordo.

Além disso, certifique-se de que 
o tempo total da automação 
pausada não se sobreponha à 
janela de backup ou manutenção 
do banco de dados.
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Criar e modificar o arquivo de 
parâmetros para PeopleSoft

Para criar e modificar o arquivo 
para PeopleSoft, use o arquivo 
padrão criado com a instância de 
banco de dados personalizada 
do Amazon RDS. Adicione os 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
parâmetros que você precisa 
PeopleSoft.

1. Alterne parards user 
rdsdb executando o comando 
a seguir.

$ sudo su - rdsdb

2. Faça login no SQL*Plus no 
banco de dados inicial e crie o 
pfile executando o comando a 
seguir.

SQL> create pfile 
 from spfile;

Isso cria o perfil 
em$ORACLE_HOME/dbs.

3. Faça um backup desse 
arquivo.

4. Edite o arquivo para adicionar 
ou atualizar PeopleSoft 
parâmetros.

*._gby_hash_aggregation_enabled=false

*._unnest_subquery=false

*.nls_language='AMERICAN'

*.nls_length_semantics='CHAR'

*.nls_territory='AMERICA'

*.open_cursors=1000

*.db_files=1200

*.undo_tablespace='UNDOTBS1'

PeopleSoft parâmetros 
relacionados podem ser 
encontrados na Nota de
Support da Oracle 1100831.1.

5. Remova a referência do spfile 
do arquivo.

*.spfile='/
rdsdbbin/oracle/dbs/
spfileFSDMO92.ora'
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Elimine o banco de dados inicial. Para ignorar o banco de dados 
do Amazon RDS Custom 
existente, use o código a seguir.

$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount exclusive 
 restrict;
SQL> drop database;
SQL> exit
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Restaure o banco de dados 
personalizado do Amazon RDS a 
partir do backup.

Restaure o banco de dados 
usando o script a seguir. O script 
restaurará primeiro o arquivo de 
controle e depois restaurará todo 
o banco de dados a partir das 
peças de backup armazenadas 
no suporte do EFS.

#!/bin/bash
Dt=`date +'%Y%m%d-%H%M'`
BACKUP_LOG="rman-
${ORACLE_SID}-$Dt"
export TAGDATE=`date +%Y%m%d
%H%M`;
LOGPATH=/rdsdbdata/scripts/
logs
rman target / >> $LOGPATH/
rman-${ORACLE_SID}-$Dt << 
 EOF
restore controlfile from 
 "/efs/rman_backup/FSCM/
FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL";
alter database mount;
run
{
set newname for database to 
 '/rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
datafile/%f_%b';
SET NEWNAME FOR TEMPFILE 
 1 TO '/rdsdbdata/db/
FSDMO92_A/datafile/%f_%b';
RESTORE DATABASE;
SWITCH DATAFILE ALL;
SWITCH TEMPFILE ALL;
RECOVER DATABASE;
}
EOF
sqlplus / as sysdba 
 >> $LOGPATH/rman-
${ORACLE_SID}-$Dt<<-EOF
ALTER DATABASE RENAME FILE 
 '/u01/psoft/db/oradata/
FSDMO92/redo01.log' TO '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
onlinelog/redo01.log';
ALTER DATABASE RENAME FILE 
 '/u01/psoft/db/oradata/
FSDMO92/redo02.log' TO '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
onlinelog/redo02.log';
ALTER DATABASE RENAME FILE 
 '/u01/psoft/db/oradata/
FSDMO92/redo03.log' TO '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
onlinelog/redo03.log';
alter database clear 
 unarchived logfile group 1;
alter database clear 
 unarchived logfile group 2;
alter database clear 
 unarchived logfile group 3;
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
alter database open 
 resetlogs;
EXIT
EOF

Recupere senhas do Secrets Manager, crie usuários e altere senhas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Recupere a senha do Secrets 
Manager.

É possível realizar essa etapa 
usando o console da AWS ou 
a AWS CLI. As etapas a seguir 
mostram instruções para o 
console.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o 
console do Amazon RDS.

2. No painel de navegação, 
selecione Databases (Bancos 
de dados) e selecione o banco 
de dados Amazon RDS.

3. Escolha a guia Configuração
e anote o ID do recurso 
da instância. Ele estará 
no formatodb-<ID> (por 
exemplo,db-73GJNHLGDNZNDOXNWXSECUW6LE).

4. Abra o console do Secrets 
Manager.

5. Escolha o segredo que 
tem o mesmo nome 
dedo-not-delete-
custom-<resource_id>, 
onderesource-id se refere 
ao ID do recurso que você 
anotou na etapa 3.

6. Escolha Recuperar valor do 
segredo.

Essa senha será a 
mesma para osadmin
usuáriossyssystemrdsadmin,, 
e.
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Crie o usuário RDSADMIN. RDSADMINé o usuário do banco 
de dados para monitorar e 
orquestrar a instância de banco 
de dados personalizada do 
Amazon RDS. Como o banco de 
dados inicial foi descartado e o 
banco de dados de destino foi 
restaurado da origem usando o 
RMAN, você deve recriar esse 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
usuário após a operação de 
restauração para garantir que o 
monitoramento personalizado 
do Amazon RDS funcione 
conforme o esperado. Você 
também deve criar um perfil e um 
espaço de tabela separados para 
oRDSADMIN usuário.

1. Insira os comandos a seguir 
em um prompt do SQL.

SQL> set echo on feedback 
 on serverout on
SQL> @?/rdbms/admin/
utlpwdmg.sql
SQL> ALTER PROFILE DEFAULT
LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 
 UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL;

2. Crie o perfilRDSADMIN.

SQL> set echo on feedback 
 on serverout on
SQL> alter session set 
 "_oracle_script"=true;
SQL> CREATE PROFILE 
 RDSADMIN
LIMIT
COMPOSITE_LIMIT UNLIMITED
SESSIONS_PER_USER 
 UNLIMITED
CPU_PER_SESSION UNLIMITED
CPU_PER_CALL UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_SESSION 
 UNLIMITED
LOGICAL_READS_PER_CALL 
 UNLIMITED
IDLE_TIME UNLIMITED
CONNECT_TIME UNLIMITED
PRIVATE_SGA UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10
PASSWORD_LIFE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_TIME 
 UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX 
 UNLIMITED
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 
 NULL
PASSWORD_LOCK_TIME 
 86400/86400
PASSWORD_GRACE_TIME 
 604800/86400;

3. Crie oRDSADMIN tablespace.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

SQL> CREATE BIGFILE 
 TABLESPACE rdsadmin '/
rdsdbdata/db/FSDMO92_A/
datafile/rdsadmin.dbf' 
 DATAFILE SIZE 7M
AUTOEXTEND ON NEXT 1m
LOGGING ONLINE PERMANENT 
 BLOCKSIZE 8192 EXTENT 
 MANAGEMENT LOCAL 
 AUTOALLOCATE DEFAULT 
 NOCOMPRESS SEGMENT SPACE 
 MANAGEMENT AUTO;

4. Crie oRDSADMIN usuário. 
Substitua aRDSADMIN senha 
pela senha que você obteve 
anteriormente do Secrets 
Manager.

SQL> CREATE USER rdsadmin 
 IDENTIFIED BY xxxxxxxxxx
DEFAULT TABLESPACE 
 rdsadmin
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
profile rdsadmin ;

5. Conceda privilégios ao 
RDSADMIN.

SQL> GRANT "CONNECT" 
 TO RDSADMIN WITH ADMIN 
 OPTION;
SQL> GRANT "RESOURCE" 
 TO RDSADMIN WITH ADMIN 
 OPTION;
SQL> GRANT "DBA" TO 
 RDSADMIN;
SQL> GRANT 
 "SELECT_CATALOG_ROLE" 
 TO RDSADMIN WITH ADMIN 
 OPTION;
SQL> GRANT ALTER SYSTEM TO 
 RDSADMIN;
SQL> GRANT UNLIMITED 
 TABLESPACE TO RDSADMIN;
SQL> GRANT SELECT ANY 
 TABLE TO RDSADMIN;
SQL> GRANT ALTER DATABASE 
 TO RDSADMIN;
SQL> GRANT ADMINISTER 
 DATABASE TRIGGER TO 
 RDSADMIN;
SQL> GRANT ANY OBJECT 
 PRIVILEGE TO RDSADMIN 
 WITH ADMIN OPTION;
SQL> GRANT INHERIT ANY 
 PRIVILEGES TO RDSADMIN;
SQL> ALTER USER RDSADMIN 
 DEFAULT ROLE ALL;
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Set the SYS, SYSTEM, 

and DBSNMP user 
profiles to RDSADMIN.

SQL> set echo on feedback 
 on serverout on
SQL> alter user SYS 
 profile RDSADMIN;
SQL> alter user SYSTEM 
 profile RDSADMIN;
SQL> alter user DBSNMP 
 profile RDSADMIN;

Criar o usuário mestre. Como o banco de dados inicial 
foi descartado e o banco de 
dados de destino foi restaurado a 
partir da origem usando o RMAN, 
você deve recriar o usuário 
mestre. Neste exemplo, o nome 
do usuário principal éadmin.

SQL> create user admin 
 identified by <password>;
SQL> grant dba to admin

DBA

Alterar as senhas do sistema. Altere as senhas do sistema 
usando a senha que você 
recuperou do Secrets Manager.

SQL> alter user sys 
 identified by xxxxxxxxxxx;
SQL> alter user system 
 identified by xxxxxxxxxx;

Se você não alterar essas 
senhas, o Amazon RDS Custom 
exibirá a mensagem de erro “As 
credenciais do usuário ou do 
usuário que monitoram o banco 
de dados foram alteradas”.
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Configure as entradas TNS para o Amazon RDS Custom e PeopleSoft

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o arquivo tnsnames. Para se conectar ao banco 
de dados a partir da camada 
do aplicativo, configure 
otnsnames.ora arquivo para 
que você possa se conectar 
ao banco de dados a partir 
da camada do aplicativo. No 
exemplo a seguir, você pode 
ver que há um link virtual para 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
otnsnames.ora arquivo, mas o 
arquivo está vazio por padrão. 

$ cd /rdsdbbin/oracle/
network/admin
$ ls -ltr
-rw-r--r-- 1 rdsdb database 
 1536 Feb 14  2018 
 shrept.lst
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database   30 Apr  5 13:19 
 listener.ora -> /rdsdbdata/
config/listener.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb database  
  28 Apr  5 13:19 sqlnet.ora 
 -> /rdsdbdata/config/
sqlnet.ora
lrwxrwxrwx 1 rdsdb 
 database   30 Apr  5 13:19 
 tnsnames.ora -> /rdsdbdata/
config/tnsnames.ora

1. Crie atsnames.ora entrada. 
Devido à forma como a 
automação do Amazon RDS 
analisa os arquivos, você 
precisa garantir que a entrada 
não contenha espaços em 
branco, comentários ou linhas 
extras. Caso contrário, você 
poderá ter problemas ao usar 
algumas das APIs, como 
create-db-instance-read -
replica.

2. Substitua a porta, o host 
e o SID de acordo com os 
requisitos do seu PeopleSoft 
banco de dados. Use o código 
a seguir como exemplo.

$ vi tnsnames.ora  

FSDMO92=(DESCRIPTION = 
 (ADDRESS_LIST = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
 x.x.x.x)(PORT = 1521))) 
 (CONNECT_DATA = (SERVER 
 = DEDICATED) (SID = 
 FSDMO92)))

3. Para verificar se o PeopleSoft 
banco de dados pode ser 
acessado, execute o comando 
a seguir.

$ tnsping FSDMO92
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TNS Ping Utility for 
 Linux: Version 19.0.0.0.0 
 - Production on 14-
JUL-2022 10:16:45

Copyright (c) 1997, 2021, 
 Oracle.  All rights 
 reserved.

Used parameter files:
/rdsdbbin/oracle/network/
admin/sqlnet.ora

Used TNSNAMES adapter to 
 resolve the alias
Attempting to contact 
 (DESCRIPTION = 
 (ADDRESS_LIST = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 
 x.x.x.x)(PORT = 1521))) 
 (CONNECT_DATA = (SERVER 
 = DEDICATED) (SID = 
 FSDMO92)))
OK (0 msec)

Crie o arquivo de perfil softlink

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o perfil softlink. 1. Para criar spfile no local/
rdsdbdata/admin/
FSDMO92/pfile, execute o 
comando a seguir.

SQL> create spfile='/
rdsdbdata/admin/FSDMO92/
pfile/spfileFSDMO92.ora' 
 from pfile;

2. $ORACLE_HOME/dbsNavegue 
até o arquivo spfile e crie um 
link flexível.

ln -s '/rdsdbdata/
admin/FSDMO92/pfile/
spfileFSDMO92.ora' 
 spfileFSDMO92.ora

3. Depois que esse arquivo for 
criado, você poderá desligar 
e iniciar o banco de dados 
usando o spfile.

DBA
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ROWID para o PostgreSQL

Execute as etapas de pós-migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o esquema, as conexões 
e as tarefas de manutenção.

Para finalizar a migração, realize 
as tarefas a seguir.

• Reúna estatísticas do 
esquema. 

• Certifique-se de que o nível do 
PeopleSoft aplicativo possa 
se conectar ao novo banco 
de dados personalizado do 
Amazon RDS.

• Configure seus cronogramas 
de backup e manutenção.

DBA

Recursos relacionados
• Trabalhar com Amazon RDS Custom
• Amazon RDS Custom for Oracle — Novos recursos de controle em ambiente de banco de dados

(postagem no blog)
• Integre o Amazon RDS Custom for Oracle com o Amazon EFS (publicação no blog)
• Configurando o Amazon RDS como um PeopleSoft banco de dados Oracle (whitepaper da AWS)

Migre a funcionalidade do Oracle ROWID para o 
PostgreSQL na AWS
Criado por Rakesh Raghav (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Database Destino:  Banco de dados 
PostgreSQL na AWS

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; Amazon RDS; AWS 
SCT; AWS CLI

Resumo
Esse padrão descreve as opções para migrar a funcionalidade deROWID pseudocoluna no banco de dados 
Oracle para um banco de dados PostgreSQL no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
para PostgreSQL, Amazon Aurora PostgreSQL compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL ou Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Em um banco de dados Oracle, aROWID pseudocoluna é o endereço físico de uma linha em uma tabela. 
Essa pseudocoluna é usada para identificar uma linha de forma exclusiva, mesmo que a chave primária 
não esteja presente em uma tabela. O PostgreSQL tem uma pseudocoluna semelhante chamadactid, 
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mas não pode ser usada como umaROWID. Conforme explicado na documentação do PostgreSQL,ctid
pode mudar se for atualizado ou por meio do processo de limpeza.

Há três maneiras de criar a funcionalidade deROWID pseudocoluna no PostgreSQL:

• Use uma coluna de chave primária em vez deROWID identificar uma linha em uma tabela.
• Use uma chave lógica primária/exclusiva (que pode ser uma chave composta) na tabela. 
• Adicione uma coluna com valores gerados automaticamente e torne-a uma chave primária/exclusiva 

para imitarROWID.

Esse padrão mostra todas as três implementações e descreve as vantagens e desvantagens de cada 
opção.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Experiência em codificação em linguagem processual/PostgreSQL (PL/pgSQL)
• Um cluster Amazon RDS for PostgreSQL ou Aurora compatível com PostgreSQL ou uma instância EC2 

para hospedar o banco de dados PostgreSQL

Limitações

• Esse padrão fornece soluções alternativas para aROWID funcionalidade. O PostgreSQL não fornece um 
equivalente aoROWID Oracle Database.

Versões do produto

• PostgreSQL 11.9 ou posterior.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Oracle Database

Pilha de tecnologias alvo

• Compatível com Aurora PostgreSQL, Amazon RDS for PostgreSQL ou uma instância EC2 com um 
banco de dados PostgreSQL

Opções de implementação

Há três opções para contornar a falta deROWID suporte no PostgreSQL, dependendo se sua tabela tem 
uma chave primária ou um índice exclusivo, uma chave primária lógica ou um atributo de identidade. Sua 
escolha depende dos cronogramas do projeto, da fase atual de migração e das dependências do código 
do aplicativo e do banco de dados.

Opção 1. Chave primária ou índice exclusivo

Se sua tabela Oracle tiver uma chave primária, você poderá usar os atributos dessa chave para identificar 
de forma exclusiva uma linha. 
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Vantagens:

• Sem dependência de recursos de banco de dados proprietários.
• Impacto mínimo no desempenho, porque os campos de chave primária são indexados.

Desvantagens:

• Exige alterações no código do aplicativo e do banco de dados que dependem da mudançaROWID para 
campos de chave primária.

Opção 2. Chave lógica primária/exclusiva

Se sua tabela Oracle tiver uma chave primária lógica, você poderá usar os atributos dessa chave para 
identificar de forma exclusiva uma linha. Uma chave primária lógica consiste em um atributo ou conjunto 
de atributos que pode identificar uma linha de forma exclusiva, mas não é aplicada ao banco de dados por 
meio de uma restrição.

Vantagens:

• Sem dependência de recursos de banco de dados proprietários.

Desvantagens:

• Exige alterações no código do aplicativo e do banco de dados que dependem da mudançaROWID para 
campos de chave primária.

• Impacto significativo no desempenho se os atributos da chave primária lógica não estiverem indexados. 
No entanto, você pode adicionar um índice exclusivo para evitar problemas de desempenho.

Opção 3. Atributo de identidade

Se sua tabela Oracle não tiver uma chave primária, você poderá criar um campo adicional 
comoGENERATED ALWAYS AS IDENTITY. Esse atributo gera um valor exclusivo sempre que os dados 
são inseridos na tabela, portanto, ele pode ser usado para identificar de forma exclusiva uma linha para 
operações de Data Manipulation Language (DML).

Vantagens:

• Sem dependência de recursos de banco de dados proprietários.
• O banco de dados PostgreSQL preenche o atributo e mantém sua exclusividade.

Desvantagens:

• Exige alterações no código do aplicativo e do banco de dados que dependem da mudançaROWID para o 
atributo de identidade.

• Impacto significativo no desempenho se o campo adicional não estiver indexado. No entanto, você pode 
adicionar um índice para evitar problemas de desempenho.

Ferramentas
• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 

totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.
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• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando. Nesse padrão, 
você pode usar a AWS CLI para executar comandos SQL por meio do pgAdmin.

• O pgAdmin é uma ferramenta de gerenciamento de código aberto para PostgreSQL. Ele fornece uma 
interface gráfica que ajuda você a criar, manter e usar objetos de banco de dados.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL ajuda você a configurar, 
operar e escalar um banco de dados relacional PostgreSQL na Nuvem AWS.

• O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) oferece suporte a migrações heterogêneas de bancos 
de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

Épicos
Identifique as tabelas de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique as tabelas Oracle que 
usam o atributo ROWID.

Use a Schema Conversion 
Tool da AWS (AWS SCT) para 
identificar tabelas Oracle que 
tenhamROWID funcionalidade. 
Para obter mais informações, 
consulte a seção Documentação 
do AWS SCT.

—ou—

No Oracle, use 
aDBA_TAB_COLUMNS exibição 
para identificar tabelas que 
têm umROWID atributo. Esses 
campos podem ser usados 
para armazenar caracteres 
alfanuméricos de 10 bytes. 
Determine o uso e converta-
os em umVARCHAR campo, se 
apropriado.

DBA ou desenvolvedor

Identifique o código que faz 
referência a essas tabelas.

Use o AWS SCT para gerar 
um relatório de avaliação 
da migração para identificar 
os procedimentos afetados 
peloROWID. Para obter mais 
informações, consulte a seção
Documentação do AWS SCT.

—ou—

No banco de dados Oracle 
de origem, use o campo de 
texto dadba_source tabela 
para identificar objetos que 
usamROWID funcionalidade.

DBA ou desenvolvedor
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Determine o uso da chave primária

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique tabelas que não têm 
chaves primárias.

No banco de dados Oracle de 
origem, useDBA_CONSTRAINTS
para identificar tabelas que não 
têm chaves primárias. Essas 
informações ajudarão você a 
determinar a estratégia de cada 
tabela. Por exemplo:

select dt.*
from dba_tables dt
where not exists (select 1 
                  from 
 all_constraints ct 
                  where 
 ct.owner = Dt.owner 
                    
 and ct.table_name = 
 Dt.table_name 
                    and 
 ct.constraint_type = 'P' 
                  )
and dt.owner = '{schema}' 

DBA ou desenvolvedor

Identifique e aplique a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Aplique alterações para tabelas 
que tenham uma chave primária 
lógica ou definida.

Faça as alterações no código do 
aplicativo e do banco de dados 
mostradas na seção Informações 
adicionais (p. 1792) para usar 
uma chave primária exclusiva 
ou uma chave primária lógica 
para identificar uma linha em sua 
tabela.

DBA ou desenvolvedor

Adicione um campo adicional 
às tabelas que não tenham uma 
chave primária lógica ou definida.

Adicione um atributo do 
tipoGENERATED ALWAYS 
AS IDENTITY. Faça as 
alterações no código do 
aplicativo e do banco de dados 
mostradas na seção Informações 
adicionais (p. 1792).

DBA ou desenvolvedor

Adicione um índice, se 
necessário.

Adicione um índice ao campo 
adicional ou à chave primária 
lógica para melhorar o 
desempenho do SQL.

DBA ou desenvolvedor
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Recursos relacionados
• PostgreSQL CTID (documentação do PostgreSQL)
• Colunas geradas (documentação do PostgreSQL)
• Pseudocoluna ROWID (documentação da Oracle)

Informações adicionais
As seções a seguir fornecem exemplos de código Oracle e PostgreSQL para ilustrar as três abordagens.

Cenário 1: Usando uma chave primária exclusiva

Nos exemplos a seguir,emp_id é a chave primária.

Código Oracle:

create table testrowid (emp_id integer, name varchar2(10), CONSTRAINT testrowid_pk PRIMARY 
 KEY (emp_id));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values (1,DBMS_RANDOM.string('a',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (2,DBMS_RANDOM.string('b',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (3,DBMS_RANDOM.string('c',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (4,DBMS_RANDOM.string('d',4));

SELECT rowid,id,name FROM testrowid;

AAASFeAAAAAAANlAAA,1,    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2,    TORU
AAASFeAAAAAAANlAAC,3,    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4,    MKPA

UPDATE testrowid SET name = 'Rakesh' WHERE rowid = 'AAASFeAAAAAAANlAAB' ;

SELECT rowid,name FROM testrowid;
AAASFeAAAAAAANlAAA,1    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2    Rakesh
AAASFeAAAAAAANlAAC,3    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4    MKPA

Código PostgreSQL:

CREATE TABLE public.testrowid
( 
    emp_id integer, 
    name character varying, 
    primary key (emp_id)
);

insert into public.testrowid (emp_id,name)
select i, 
    left(md5(i::text), 10)
from generate_series(1, 5) s(i)

select emp_id,name from testrowid;
1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
3    "eccbc87e4b"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"

update testrowid set name = 'Rakesh' where emp_id = 3 ;
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select emp_id,name from testrowid;

1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"
3    "Rakesh"

Cenário 2: Usando uma chave primária lógica

Nos exemplos a seguir,emp_id é a chave primária lógica.

Código Oracle:

create table testrowid (emp_id integer, name varchar2(10) );
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values (1,DBMS_RANDOM.string('a',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (2,DBMS_RANDOM.string('b',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (3,DBMS_RANDOM.string('c',4));
INSERT INTO testrowid(emp_id,name) values    (4,DBMS_RANDOM.string('d',4));

SELECT rowid,id,name FROM testrowid;

AAASFeAAAAAAANlAAA,1,    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2,    TORU
AAASFeAAAAAAANlAAC,3,    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4,    MKPA

UPDATE testrowid SET name = 'Rakesh' WHERE rowid = 'AAASFeAAAAAAANlAAB' ;

SELECT rowid,name FROM testrowid;
AAASFeAAAAAAANlAAA,1    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB,2    Rakesh
AAASFeAAAAAAANlAAC,3    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD,4    MKPA

Código PostgreSQL:

CREATE TABLE public.testrowid
( 
    emp_id integer, 
    name character varying
);

insert into public.testrowid (emp_id,name)
select i, 
    left(md5(i::text), 10)
from generate_series(1, 5) s(i)

select emp_id,name from testrowid;
1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
3    "eccbc87e4b"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"

update testrowid set name = 'Rakesh' where emp_id = 3 ;

select emp_id,name from testrowid;

1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"
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3    "Rakesh"

Cenário 3: Usando um atributo de identidade

Código Oracle:

create table testrowid (name varchar2(10));
INSERT INTO testrowid(name) values (DBMS_RANDOM.string('a',4));
INSERT INTO testrowid(name) values    (DBMS_RANDOM.string('b',4));
INSERT INTO testrowid(name) values    (DBMS_RANDOM.string('c',4));
INSERT INTO testrowid(name) values    (DBMS_RANDOM.string('d',4));

SELECT rowid,name FROM testrowid;

AAASFeAAAAAAANlAAA    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB    TORU
AAASFeAAAAAAANlAAC    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD    MKPA

UPDATE testrowid SET name = 'Rakesh' WHERE rowid = 'AAASFeAAAAAAANlAAB' ;

SELECT rowid,name FROM testrowid;
AAASFeAAAAAAANlAAA    qHoM
AAASFeAAAAAAANlAAB    Rakesh
AAASFeAAAAAAANlAAC    KKYK
AAASFeAAAAAAANlAAD    MKPA

Código PostgreSQL:

CREATE TABLE public.testrowid
( 
    rowid_seq bigint generated always as identity, 
    name character varying
);

insert into public.testrowid (name)
select 
    left(md5(i::text), 10)
from generate_series(1, 5) s(i)

select rowid_seq,name from testrowid;
1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
3    "eccbc87e4b"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"

update testrowid set name = 'Rakesh' where rowid_seq = 3 ;

select rowid_seq,name from testrowid;

1    "c4ca4238a0"
2    "c81e728d9d"
4    "a87ff679a2"
5    "e4da3b7fbb"
3    "Rakesh"
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Migre códigos de erro do Oracle Database para 
um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL 
compatível
Criado por Sai Parthasaradhi (AWS) e Veeranjaneyulu Grandhi (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Origem:  Oracle Destino:  PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
Esse padrão mostra como migrar códigos de erro do Oracle Database para um banco de dados Amazon 
Aurora PostgreSQL Edition usando uma tabela de metadados predefinida.

Os códigos de erro do Oracle Database nem sempre têm um código de erro PostgreSQL correspondente. 
Essa diferença nos códigos de erro pode dificultar a configuração da lógica de processamento dos 
procedimentos ou funções na arquitetura PostgreSQL de destino.

Você pode simplificar o processo armazenando os códigos de erro do banco de dados de origem e de 
destino que são significativos para seu programa PL/pgSQL em uma tabela de metadados. Em seguida, 
configure a tabela para sinalizar códigos de erro válidos do Oracle Database e mapeá-los para seus 
equivalentes do PostgreSQL antes de continuar com a lógica de processo restante. Se o código de erro 
do Oracle Database não estiver na tabela de metadados, o processo será encerrado com a exceção. Em 
seguida, você pode revisar manualmente os detalhes do erro e adicionar o novo código de erro à tabela, 
se o programa exigir.

Ao usar essa configuração, seu banco de dados Amazon Aurora compatível com PostgreSQL pode lidar 
com erros da mesma forma que seu banco de dados Oracle de origem.

Observações: A configuração correta de um banco de dados PostgreSQL para lidar corretamente com os 
códigos de erro do banco de dados Oracle geralmente requer alterações no banco de dados e no código 
do aplicativo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle de origem com serviços de instância e ouvinte em execução
• Um cluster Amazon Aurora compatível com PostgreSQL que está instalado e funcionando
• Familiaridade com o Oracle Database
• Familiaridade com bancos de dados PostgreSQL

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho de banco de dados compatível com Amazon 
Aurora PostgreSQL para validação e tratamento de códigos de erro de dados:
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O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Uma tabela contém códigos de erro e classificações do Oracle Database e seus códigos de erro e 
classificações equivalentes do PostgreSQL. A tabela inclui uma coluna valid_error que classifica se 
códigos de erro específicos e predefinidos são válidos ou não.

2. Quando uma função PL/pgSQL (func_processdata) gera uma exceção, ela invoca uma segunda função 
PL/pgSQL (error_validation).

3. A função error_validation aceita o código de erro do Oracle Database como argumento de entrada. Em 
seguida, a função verifica o código de erro recebido em relação à tabela para ver se o erro está incluído 
na tabela.

4. Se o código de erro do Oracle Database estiver incluído na tabela, a função error_validation retornará 
um valor TRUE e a lógica do processo continuará. Se o código de erro não estiver incluído na tabela, a 
função retornará um valor FALSO e a lógica do processo será encerrada com uma exceção.

5. Quando a função retorna um valor FALSO, os detalhes do erro são revisados manualmente pelo lead 
funcional do aplicativo para determinar sua validade.

6. O novo código de erro é então adicionado manualmente à tabela ou não. Se o código de erro for válido 
e adicionado à tabela, a função error_validation retornará um valor TRUE na próxima vez que a exceção 
ocorrer. Se o código de erro não for válido e o processo precisar falhar quando a exceção ocorrer, o 
código de erro não será adicionado à tabela.

Pilha de tecnologia

• Amazon Aurora PostgreSQL
• pgAdmin
• Oracle SQL Developer

Ferramentas
• O Amazon Aurora PostgreSQL compatible Edition é um mecanismo de banco de dados relacional 

totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• O pgAdmin é uma ferramenta de administração e desenvolvimento de código aberto para o PostgreSQL. 
Ele fornece uma interface gráfica que simplifica a criação, a manutenção e o uso de objetos de banco de 
dados.

• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento gratuito e integrado que simplifica o 
desenvolvimento e o gerenciamento do Oracle Database em implantações tradicionais e na nuvem.

Épicos
Migre códigos de erro do banco de dados Oracle para seu banco de dados Amazon Aurora 
compatível com PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tabela no Amazon 
Aurora compatível com 
PostgreSQL.

Execute o seguinte comando
CREATE TABLE do PostgreSQL:

( 

Desenvolvedor de PostgreSQL, 
Oracle, RDS/Aurora para 
PostgreSQL
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    source_error_code 
 numeric NOT NULL, 

    target_error_code 
 character varying NOT NULL, 

    valid_error character 
 varying(1) NOT NULL

); 

Adicione os códigos de 
erro do PostgreSQL e seus 
correspondentes códigos de erro 
do Oracle Database à tabela.

Execute o comando INSERT
do PostgreSQL para adicionar 
os valores de código de 
erro necessários à tabela
error_codes.

Os códigos de erro do 
PostgreSQL devem usar o tipo 
de dados que varia de caracteres 
(valor SQLSTATE). Os códigos 
de erro Oracle devem usar o 
tipo de dados numéricos (valor
SQLCODE).

Exemplo de inserção de 
declarações:

insert into error_codes 
 values (-1817,'22007','Y');
insert into error_codes 
 values (-1816,'22007','Y');
insert into error_codes 
 values (-3114,'08006','N');

Observações: Se você estiver 
detectando exceções de 
conectividade de banco de dados 
Java (JDBC) específicas da 
Oracle, deverá substituí-las 
por exceções genéricas entre 
bancos de dados ou alternar 
para exceções específicas do 
PostgreSQL.

Desenvolvedor de PostgreSQL, 
Oracle, RDS/Aurora para 
PostgreSQL
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função PL/pgSQL para 
validar códigos de erro.

Crie uma função PL/pgSQL 
executando o comando CREATE 
FUNCTION do PostgreSQL. 
Certifique-se de que a função 
faça o seguinte:

• Aceita os códigos de erro 
Oracle lançados por um 
programa.

• Verifica se os códigos de erro 
estão presentes na tabela
error_codes.

• Retorna o valor VERDADEIRO
ou FALSO, com base em se o 
código de erro está presente 
na tabela de metadados ou 
não.

Desenvolvedor de PostgreSQL, 
Oracle, RDS/Aurora para 
PostgreSQL

Revise manualmente os novos 
códigos de erro à medida que 
são registrados pela função PL/
pgSQL.

Revise manualmente os novos 
códigos de erro.

Se um novo código de erro for 
válido para seu caso de uso, 
adicione-o à tabela error_codes
executando o comando INSERT
do PostgreSQL.

- ou -

Se um novo código de erro não 
for válido para seu caso de uso, 
não o adicione à tabela. A lógica 
do processo continuará falhando 
e sairá com exceção quando o 
erro ocorrer.

Desenvolvedor de PostgreSQL, 
Oracle, RDS/Aurora para 
PostgreSQL

Recursos relacionados
Apêndice A. Códigos de erro do PostgreSQL (documentação do PostgreSQL)

Mensagens de erro do banco de dados (documentação do Oracle Database)

Migre cargas de trabalho do Redis para o Redis 
Enterprise Cloud na AWS
Criado por Antony Prasad Thevaraj (AWS) e Srinivas Pendyala (Redis)

Ambiente: Produção Fonte: banco de dados local 
(Redis ou outro)

Alvo: Redis Enterprise Cloud na 
AWS

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: código aberto Tecnologias: migração; bancos 
de dados
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Serviços da AWS: AWS DMS; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão discute o processo de alto nível para migrar cargas de trabalho do Redis para o Redis 
Enterprise Cloud na Amazon Web Services (AWS). Ele descreve as etapas de migração, fornece 
informações sobre a seleção de ferramentas disponíveis e discute as vantagens, desvantagens e etapas 
do uso de cada ferramenta. Opcionalmente, se você precisar de ajuda adicional na migração de cargas de 
trabalho do Redis, você pode contratar o Redis Professional Services.

Se você executa o Redis OSS ou o Redis Enterprise Software no local, você está familiarizado com 
a significativa sobrecarga administrativa e a complexidade operacional de manter seus bancos de 
dados Redis em seu data center. Ao migrar suas cargas de trabalho para a nuvem, você pode reduzir 
significativamente essa carga operacional e aproveitar as vantagens do Redis Enterprise Cloud, que é 
uma oferta de banco de dados como serviço (DBaaS) totalmente hospedada da Redis. Essa migração 
ajuda a aumentar a agilidade de seus negócios, melhora a confiabilidade dos aplicativos e reduz os custos 
gerais enquanto você obtém acesso aos mais novos recursos do Redis Enterprise Cloud na AWS, como 
disponibilidade de 99,999%, simplicidade arquitetônica e escala.

Existem possíveis aplicações para o Redis Enterprise Cloud nos setores de serviços financeiros, varejo, 
saúde e jogos, bem como em casos de uso que exigem soluções para detecção de fraudes, inventário 
em tempo real, processamento de reclamações e gerenciamento de sessões. Você pode usar o Redis 
Enterprise Cloud para se conectar aos seus recursos da AWS, por exemplo, a um servidor de aplicativos 
executado em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a um microsserviço 
implantado como um serviço do AWS Lambda.

Pré-requisitos e limitações
Suposições

• No momento, você está operando um sistema de banco de dados local que deseja migrar para a nuvem.
• Você identificou os requisitos de migração para suas cargas de trabalho, incluindo:

• Requisitos de consistência de consistência
• Requisitos de infraestrutura e ambiente do sistema
• Requisitos de mapeamento e transformação de dados
• Requisitos de teste funcional
• Requisitos de teste de desempenho
• Requisitos de validação
• Estratégia de transição definida

• Você avaliou os cronogramas e as estimativas de custo necessários para a migração.
• Seus requisitos levam em consideração o escopo do trabalho e os sistemas e bancos de dados que 

você identificou como parte da migração.
• Você identificou as partes interessadas junto com suas funções e responsabilidades em uma matriz 

responsável, responsável, consultada e informada (RACI).
• Você recebeu o acordo e as aprovações necessários de todas as partes interessadas.

Custos

Dependendo das especificações técnicas do seu banco de dados de origem existente (por exemplo, 
tamanho da memória, taxa de transferência e tamanho total dos dados), um arquiteto de soluções Redis 
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pode dimensionar o sistema de destino no Redis Enterprise Cloud.  Para obter informações gerais sobre 
preços, consulte Preços do Redis no site do Redis.

Pessoas e habilidades

O processo de migração envolve as seguintes funções e responsabilidades.

Role (Função) Descrição Habilidades necessárias

Arquiteto de soluções de 
migração

Um arquiteto técnico com 
experiência na definição, 
planejamento e implementação 
de estratégias de migração

Compreensão técnica e em nível 
de aplicativo dos sistemas de 
origem e destino; experiência 
com a migração de cargas de 
trabalho para a nuvem

Arquiteto de dados Um arquiteto técnico com 
ampla experiência na definição, 
implementação e entrega de 
soluções de dados para uma 
ampla variedade de bancos de 
dados

Modelagem de dados para dados 
estruturados e não estruturados, 
profundo entendimento e 
experiência na implementação 
de bancos de dados para uma 
empresa

Arquiteto de soluções Redis Um arquiteto técnico que pode 
ajudar a arquitetar um cluster 
Redis de tamanho ideal para o 
caso de uso apropriado

Experiência em arquitetar e 
implantar soluções Redis para 
uma ampla variedade de casos 
de uso

Arquiteto de soluções em nuvem Um arquiteto técnico que tem 
uma compreensão mais profunda 
das soluções em nuvem, 
especialmente na AWS

Experiência em arquitetura 
de soluções para a nuvem; 
experiência em migração 
de carga de trabalho e 
modernização de aplicativos

Arquiteto corporativo Um arquiteto técnico que tem 
uma compreensão completa 
do cenário técnico de sua 
organização, que tem uma visão 
compartilhada do roteiro future 
e que pratica e estabelece as 
melhores práticas arquitetônicas 
padronizadas em todas as 
equipes da sua organização

Certificações de arquitetura 
de software, como TOGAF, 
habilidades básicas de 
engenharia de software e 
experiência em arquitetura 
de soluções e arquitetura 
corporativa

TI ou DevOps engenheiro Um engenheiro responsável por 
criar e manter a infraestrutura, 
incluindo monitorar a 
infraestrutura em busca de 
problemas, realizar tarefas de 
manutenção e fazer atualizações 
conforme necessário.

Forte compreensão de 
várias tecnologias, incluindo 
sistemas operacionais, redes 
e computação em nuvem; 
familiaridade com linguagens de 
programação como Python, Bash 
e Ruby, bem como ferramentas 
como Docker, Kubernetes e 
Ansible

Arquitetura
Opções de migração
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O diagrama a seguir mostra as opções para migrar suas fontes de dados locais (baseadas em Redis ou 
outras) para a AWS. Ele mostra várias ferramentas de migração que você pode escolher, como exportar 
arquivos do Redis Database (RDB) para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), usar o recurso 
de replicação Redis ou usar o AWS DMS.

1. Fontes de dados locais: bancos de dados que não são baseados no Redis, como MySQL, PostgreSQL, 
Oracle, SQL Server ou MariaDB. 

2. Fontes de dados locais: bancos de dados baseados no protocolo Redis, como Redis OSS e Redis 
Enterprise Software.

3. A maneira mais simples de migrar dados de bancos de dados baseados em Redis é exportar arquivos 
RDB e importá-los para a Redis Enterprise Cloud de destino na AWS.

4. Como alternativa, você pode migrar os dados da origem para o destino usando o recurso de replicação 
(ReplicaOf) no Redis.

5. Se seus requisitos de migração de dados incluírem transformação de dados, você poderá empregar o 
Redis Input/Output Tools (RIOT) para migrar os dados.

6. Como alternativa, você pode usar o AWS Data Migration Service (AWS). 
7. Você deve usar o emparelhamento de nuvem privada virtual (VPC) para o AWS DMS para migrar os 

dados com sucesso para a Redis Enterprise Cloud de destino na AWS.

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura de implantação típica do Redis Enterprise Cloud na AWS e 
ilustra como ela pode ser usada com os principais serviços da AWS.

1. Você pode se conectar aos aplicativos de negócios que são apoiados pelo Redis Enterprise Cloud na 
AWS.

2. Você pode executar aplicativos de negócios em sua própria conta da AWS, em uma VPC dentro dessa 
conta.

3. Você pode usar os endpoints do banco de dados Redis Enterprise Cloud para se conectar aos seus 
aplicativos. Os exemplos: um servidor de aplicativos do Elastic Container Service (Amazon ECS) EKS).

4. Os aplicativos de negócios em execução em sua VPC exigem uma conexão VPC peer com o Redis 
Enterprise Cloud VPC. Isso permite que os aplicativos de negócios se conectem com segurança por 
meio de endpoints privados.

5. O Redis Enterprise Cloud na AWS é uma plataforma de banco de dados NoSQL em memória 
implantada como DBaaS na AWS e é totalmente gerenciada pelo Redis.

6. O Redis Enterprise Cloud é implantado em uma VPC em uma conta padrão da AWS criada pelo Redis.
7. Por motivos de segurança, o Redis Enterprise Cloud é implantado em uma sub-rede privada que pode 

ser acessada em endpoints públicos e privados. Recomendamos que você conecte seus aplicativos 
cliente ao Redis em endpoints privados. Se você planeja usar um endpoint público, é altamente 
recomendável habilitar o TLS para criptografar os dados entre seus aplicativos cliente e o Redis 
Enterprise Cloud.

A metodologia de migração do Redis está alinhada com a metodologia de migração da AWS, ilustrada 
em Mobilize sua organização para acelerar migrações em grande escala no site da AWS Prescriptive 
Guidance.

Automação e escala

As tarefas de configuração do ambiente para a migração podem ser automatizadas por meio da AWS 
Landing Zone e da infraestrutura como modelos de código (IaC) para automação e escala. Eles são 
discutidos na seção Epics (p. 1805) desse padrão.
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Ferramentas
Com base em seus requisitos de migração de dados, você pode escolher entre uma seleção de opções 
tecnológicas para migrar seus dados para o Redis Enterprise Cloud na AWS. A tabela a seguir descreve e 
compara essas ferramentas.

Ferramenta Descrição Vantagens Desvantagens

Exportação e
importação de RDB

Você exporta os dados 
do banco de dados de 
origem (por exemplo, 
Redis OSS ou Redis 
Enterprise Software) na 
forma de arquivos RDB. 
Se seu banco de dados 
for fornecido por meio 
de um cluster Redis 
OSS, você exporta cada 
fragmento mestre para 
um RDB.

Em seguida, você 
importa todos os 
arquivos RDB em uma 
única etapa. Se seu 
banco de dados de 
origem for baseado em 
um cluster OSS, mas 
seu banco de dados 
de destino não estiver 
usando a API OSS 
Cluster, você precisará 
alterar o código-fonte do 
aplicativo para usar uma 
biblioteca cliente Redis 
padrão.

Os requisitos de 
transformação de dados 
ou mesclagens lógicas 
de bancos de dados 
exigem um processo 
mais complexo, 
que é explicado em
Mesclagem lógica 
de banco de dados 
posteriormente nesta 
tabela.

• Simples.
• Funciona com 

qualquer solução 
baseada em Redis 
que possa exportar 
dados no formato 
RDB como fonte 
(incluindo Redis OSS 
e Redis Enterprise 
Software).

• Alcança a 
consistência dos 
dados com um 
processo simples.

• Não atende aos 
requisitos de 
transformação de 
dados nem oferece 
suporte a mesclagens 
lógicas de bancos de 
dados.

• Demorado para 
conjuntos de dados 
maiores.

• Nenhum suporte à 
migração delta pode 
levar a um maior 
tempo de inatividade.

Recurso de replicação 
do Redis (ativo-passivo)

Você pode replicar 
continuamente dados 
de um banco de 
dados Redis OSS, 
Enterprise Software ou 
Enterprise Cloud para 
um banco de dados 
Redis Enterprise Cloud. 

• Oferece suporte à 
replicação contínua 
(carregamento inicial 
de dados seguido por 
deltas).

• Quase nenhum 
tempo de inatividade 

• Apenas um site deve 
estar ativo, portanto, 
alternar entre sites é 
mais complicado.

• Suporta um máximo 
de 32 fragmentos 
principais quando 
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Após a sincronização 
inicial, o recurso de 
replicação do Redis 
(ReplicaOf) executa 
uma migração delta, 
o que significa que 
quase não há tempo de 
inatividade do aplicativo 
observado.

O recurso de replicação 
do Redis deve ser 
usado de forma ativo-
passiva. Supõe-se que 
o destino seja passivo 
e seja totalmente 
ressincronizado 
(liberado e sincronizado 
do banco de dados 
de origem). Portanto, 
alternar entre a origem 
e o destino é um pouco 
mais complicado.

É possível replicar 
de um cluster Redis 
OSS para um banco de 
dados padrão em cluster 
Redis Enterprise Cloud 
especificando todos os 
fragmentos principais 
do cluster OSS como 
fontes. No entanto, o 
recurso de replicação 
do Redis permite um 
máximo de 32 bancos 
de dados de origem.

(depende do atraso 
na replicação).

• Alcança a 
consistência de 
consistência.

você migra de um 
cluster OSS.

AWS DMS Você pode usar o AWS 
DMS para migrar dados 
de qualquer banco 
de dados de origem 
compatível para um 
armazenamento de 
dados Redis de destino 
com o mínimo de tempo 
de inatividade. Para 
obter mais informações, 
consulte Usando o 
Redis como um alvo 
para o AWS DMS na 
documentação do AWS 
DMS.

• Oferece suporte à 
migração de fontes de 
dados NoSQL e SQL.

• Funciona bem com 
outros serviços da 
AWS.

• O que executam o o o 
(ou o).

• Os valores-chave do 
Redis não podem 
conter caracteres 
especiais, como%.

• Não suporta a 
migração de 
dados que tenham 
caracteres especiais 
em linhas ou em 
nomes de campo.

• Não suporta o 
modo de objeto 
binário grande (LOB) 
completo.
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Mesclagem lógica do 
banco de dados

Requisitos especiais de 
mesclagem de banco de 
dados podem exigir uma 
solução personalizada 
de migração de dados. 
Por exemplo, você pode 
ter quatro bancos de 
dados lógicos (SELECT 
0..3) no Redis OSS, 
mas talvez queira usar 
um único endpoint de 
banco de dados em vez 
de mover os dados para 
vários bancos de dados 
Redis Enterprise Cloud. 
O Redis Enterprise 
não oferece suporte 
a bancos de dados 
lógicos selecionáveis, 
então você teria que 
transformar o modelo 
de dados físicos do 
banco de dados de 
origem. Por exemplo, 
você pode mapear cada 
índice de banco de 
dados para um prefixo 
(01parausrcmp, para 
e assim por diante) e, 
em seguida, usar um 
script de migração ou 
uma ferramenta de 
extração, transformação 
e carregamento (ETL) 
para gerar um arquivo 
RDB, que você pode 
importar para o banco 
de dados de destino.

• Controle granular 
sobre a modelagem 
dos dados durante 
a migração para o 
sistema de destino 
usando scripts 
personalizados.

 

• Se você decidir não 
concluir a migração, 
a reversão pode ser 
muito desafiadora, 
especialmente se os 
dados mais novos 
precisarem ser 
revertidos para os 
sistemas de origem.

• O custo de construção 
pode ser alto se o 
objetivo for criar uma 
solução única para 
uma migração única.

• Os custos de 
manutenção 
de código, 
infraestrutura, tempo 
de desenvolvimento 
e outras áreas 
podem ser altos 
se os requisitos de 
migração mudarem 
com frequência.

 

Além disso, você pode usar as seguintes ferramentas e serviços da AWS.

Ferramentas de avaliação e descoberta:

• AWS Application Discovery Service
• Avaliador de migração

Ferramentas de migração de aplicativos e servidores:

• AWS Application Migration Service

Ferramentas de migração de banco de dados:

• Schema Conversion Tool da AWS (AWS SCT)
• AWS Database Migration Service DMS)
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Ferramentas de migração de dados:

• AWS Storage Gateway
• AWS DataSync
• AWS Direct Connect
• AWS Snowball
• Amazon Kinesis Data Firehose

Gerenciamento de migração:

• AWS Migration Hub

Soluções de parceiros da AWS:

• Parceiros de competência em migração da AWS

Epopéias
Conclua as tarefas de descoberta e avaliação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identificar workloads. Identifique as cargas de trabalho 
de candidatos adequadas que 
você deseja migrar. Considere o 
seguinte antes de escolher uma 
carga de trabalho para migração:

• Qual é o valor comercial em 
migrar ou não essa carga de 
trabalho?

• Existe um plano de 
contingência se essa carga 
de trabalho não for migrada 
com êxito para o sistema de 
destino?

O ideal é escolher uma carga 
de trabalho que tenha o máximo 
impacto nos negócios com riscos 
mínimos envolvidos. Mantenha o 
processo geral iterativo e migre 
em pequenos incrementos.

Arquiteto de dados, campeões 
de negócios, patrocinadores de 
projetos de migração

Identifique fontes e requisitos de 
dados; crie um modelo de dados.

O Redis realiza um workshop 
para acelerar a descoberta 
e definir o planejamento de 
migração para o projeto. Como 
parte desse workshop, as 
equipes do Redis identificam as 
fontes de dados e os requisitos 
do modelo de dados de origem e 
analisam como eles podem ser 

Arquiteto de soluções Redis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
remodelados no Redis Enterprise 
Cloud.

A equipe de migração do Redis 
(Serviços Profissionais) realiza 
um exercício detalhado de design 
de modelo de dados com sua 
organização. Como parte desse 
exercício, a equipe do Redis:

• Identifica as estruturas de 
dados Redis de destino.

• Define a estratégia de 
mapeamento de dados.

• Documenta a abordagem e as 
recomendações de migração.

• Analisa e finaliza o modelo 
de dados com as partes 
interessadas.

Identificar as características do 
banco de dados de origem.

Identifique o produto Redis usado 
nos ambientes de origem e de 
destino. Por exemplo:

• O banco de dados de origem 
é um banco de dados OSS 
Cluster, um banco de dados 
Redis independente ou 
um banco de dados Redis 
Enterprise?

• O banco de dados de destino 
será um banco de dados 
padrão Redis Enterprise ou um 
banco de dados compatível 
com o OSS Cluster?

• Quais são as implicações em 
relação ao código-fonte do 
aplicativo?

Arquiteto de dados

Reúna o SLA atual do 
sistema e outras métricas de 
dimensionamento.

Determine os contratos de 
nível de serviço (SLAs) atuais 
expressos em termos de taxa 
de transferência (operações por 
segundo), latência, tamanho 
geral da memória por banco 
de dados e requisitos de alta 
disponibilidade (HA).

Arquiteto de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique as características do 
sistema alvo.

Determine as respostas para 
essas perguntas:

• Quantos dados precisam ser 
migrados?

• Quanto tempo leva para migrar 
a quantidade de dados em 
pouco tempo?

• Quais são os requisitos de 
tempo de inatividade para a 
migração? É aceitável que 
seu serviço ou aplicativo fique 
indisponível por um período 
específico? Se sim, por quanto 
tempo?

• Quão consistentes devem 
ser os dados migrados? O 
banco de dados de destino 
pode estar em um estado 
ligeiramente inconsistente 
(desatualizado)?

• Os dados precisam ser 
transformados antes de serem 
carregados no banco de dados 
de destino? (Por exemplo, por 
exemplo, para que você faça 
uma migração).

• O banco de dados de origem 
pode ser acessado pelo host 
do banco de dados de destino 
(por exemplo, de uma VPC 
de mesmo nível ou de um 
endpoint público usando 
criptografia)?

• Conclua um exercício de 
dimensionamento de dados 
e dimensionamento do Redis 
Cluster com um arquiteto 
técnico do Redis.

• Identifique os requisitos 
de rede, requisitos de 
infraestrutura, versões de 
software e licenciamento 
de software e adquira todos 
os componentes antes da 
migração.

• Há alguma preocupação 
de segurança associada à 
transferência desses dados?

Arquiteto de dados, arquiteto de 
soluções Redis (opcional)
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identificar dependências. Identifique as dependências 
de upstream e downstream do 
sistema atual a ser migrado. 
Certifique-se de que o trabalho 
de migração esteja alinhado 
com outras migrações de 
sistemas dependentes. Por 
exemplo, se você planeja migrar 
outros aplicativos de negócios 
locais para a nuvem da AWS, 
identifique esses aplicativos 
e alinhe-os com base nas 
metas, cronogramas e partes 
interessadas do projeto.

Arquiteto de dados, arquiteto 
corporativo

Identifique as ferramentas de 
migração.

Dependendo dos seus requisitos 
de migração de dados (como 
dados de origem ou requisitos 
de tempo de inatividade), 
você pode usar qualquer uma 
das ferramentas descritas 
anteriormente na seção
Ferramentas (p. 1802). Além 
disso, você pode usar:

• Replicação bidirecional (ativo-
ativa) usando a implantação do 
CRDB.

• Scripts personalizados de 
exportação/importação (por 
exemplo, usandoDUMP/
RESTORE comandos).

• Ferramentas adicionais de 
exportação/importação e 
ferramentas auxiliares, como
RIOT, ECstats2 ou ETL.

• Ferramentas de IaC, como 
CloudFormation modelos 
Terraform ou AWS.

Arquiteto de soluções de 
migração, arquiteto de soluções 
Redis

Crie um plano de contingência. Estabeleça um plano de 
contingência para reverter, caso 
você encontre problemas durante 
a migração.

Gerenciamento de projetos, 
equipes técnicas, incluindo 
arquiteto

Conclua as tarefas de segurança e conformidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Proteja o console de 
administração do Redis.

Para proteger o console de 
administração, siga as instruções 
na seção Documentação do 
Redis.

Administrador de infraestrutura 
de infraestrutura
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Proteja o banco de dados Redis. Consulte as seguintes páginas 
na documentação do Redis para:

• Definir o controle de acesso 
baseado em função.

• Defina a segurança da rede.
• Habilite o TLS.

 

APIs seguras do Redis Cloud. Ao habilitar a API, você pode
gerenciar as chaves de API para 
todos os proprietários da sua 
conta Redis Cloud. Para obter 
uma visão geral dos recursos 
de segurança da API, consulte a
documentação de autenticação 
da API no site do Redis.

Administrador de infraestrutura 
de infraestrutura

Configure o novo ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure um novo ambiente na 
AWS.

Essa tarefa inclui:

• Atividades de configuração da 
AWS Landing Zone. A landing 
zone suporta:
• Implantações de várias 

contas
• Linha de base mínima de 

segurança
• Forma automatizada de 

provisionar novas contas 
com uma linha de base de 
segurança e pré-requisitos 
de ISV (rede, configuração 
de segurança etc.)

• Notificações, registro 
centralizado e 
monitoramento

• Atividades de configuração 
do software ISV. Isso inclui 
configurações que precisam 
ser incluídas na migração, 
como configurações e 
alterações do produto e da 
carga de trabalho.

• Atividades do IaC, como 
configurar ou personalizar 
modelos da AWS 
CloudFormation ou do 
Terraform.

TI ou DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a arquitetura de 
migração.

1. Configure o Redis Enterprise 
Cloud na AWS.

2. Instale ferramentas de 
migração, como RIOT ou 
AWS DMS. Consulte a seção
Ferramentas (p. 1802)
para obter uma lista das 
ferramentas disponíveis.

3. Estabeleça a conectividade 
entre as camadas do 
aplicativo, da migração e do 
banco de dados.

4. Crie um exemplo de carga de 
trabalho que possa fluir por 
cada camada e migrar um 
pequeno conjunto de dados de 
amostra.

Agora você está pronto para 
executar os pipelines reais de 
migração de dados e testá-los.

TI ou DevOps engenheiro

Configurar a rede

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Estabeleça a conectividade. Estabeleça a conectividade 
entre a infraestrutura local e os 
recursos da nuvem da AWS. Use 
grupos de segurança, o AWS 
Direct Connect e outros recursos 
para obter essa funcionalidade. 
Para obter mais informações, 
consulte Connect seu data center 
à AWS no site da AWS.

TI ou DevOps engenheiro

Configure o emparelhamento de 
VPC.

Estabeleça o emparelhamento 
de VPC entre as VPCs que 
executam aplicativos de negócios 
(ou as instâncias do EC2 que 
executam ferramentas de 
migração ou o servidor de 
replicação do AWS DMS) e 
a VPC que executa o Redis 
Enterprise Cloud. Para obter 
instruções, consulte Comece 
a usar o Amazon VPC na 
documentação do Amazon VPC 
e Habilitar o emparelhamento de 
VPC na documentação do Redis.

TI ou DevOps engenheiro
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Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha uma ferramenta de 
migração de dados.

Examine a tabela na seção
Ferramentas (p. 1802) para 
ver as descrições, vantagens 
e desvantagens dessas 
ferramentas:

• Exportação e importação de 
RDS

• Recurso de replicação do 
Redis (ReplicaOf)

• AWS DMS
• Mesclagem lógica do banco de 

dados

As linhas a seguir descrevem as 
tarefas de migração de dados 
associadas a cada ferramenta.

Arquiteto de soluções de 
migração

Opção 1: Use a exportação e 
importação do RDB.

1. Desconectar a origem: 
interrompa o tráfego no banco 
de dados de origem (por 
exemplo, desconectando 
aplicativos de negócios).

2. Exportar: exporte os dados 
do banco de dados de origem 
como um arquivo RDB.

3. Etapa: faça o upload dos 
dados em um local acessível 
às instâncias do Redis 
Enterprise Cloud na AWS 
(por exemplo, você pode 
carregá-los em um bucket S3 
ou servidor FTP).

4. Importação: importe os 
arquivos RDB (listando-
os todos em uma etapa de 
importação) para o banco de 
dados de destino do Redis 
Enterprise Cloud.

5. Recortar: vá para o banco 
de dados de destino (por 
exemplo, conectando seu 
aplicativo a ele).

Para obter mais informações, 
consulte a seção Documentação 
do Redis.

Arquiteto de soluções de 
migração, arquiteto de soluções 
Redis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Opção 2: use o recurso de 
replicação do Redis (ativo-
passivo).

1. Connect de dadosReplicaOf
de origem e de destino.

2. Execute uma sincronização 
inicial: aguarde até que a 
sincronização inicial entre os 
bancos de dados de origem e 
de destino seja concluída.

3. Desconectar a origem: 
interrompa o tráfego no banco 
de dados de origem (por 
exemplo, desconectando o 
aplicativo).

4. Execute a replicação delta: 
espere até que o delta seja 
replicado no banco de dados 
de destino.

5. Recortar: vá para o banco 
de dados de destino (por 
exemplo, conectando seu 
aplicativo a ele).

6. Excluir: Remova oReplicaOf
link entre os bancos de dados 
de origem e de destino.

Para obter mais informações, 
consulte a seção Documentação 
do Redis.

Arquiteto de soluções de 
migração, arquiteto de soluções 
Redis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Opção 3: usar o AWS DMS. 1. Configure uma instância de 
replicação do AWS DMS: 
essa instância executa todos 
os processos de migração. 
Para obter instruções:
Trabalhar com uma instância 
de replicação do AWS DMS
na documentação do AWS 
DMS.

2. Defina o banco de dados de 
origem: defina o endpoint de 
origem. Teste a conectividade 
entre o endpoint de origem 
e o servidor de replicação 
do AWS DMS. Para obter 
instruções: Criação de 
endpoints de origem e destino
na documentação do AWS 
DMS.

3. Configure o banco de dados 
de destino: configure o Redis 
Enterprise Cloud na AWS e 
configure o banco de dados 
para o qual migrar.

4. Defina o banco de dados de 
destino: defina o endpoint de 
destino. Certifique-se de que 
o emparelhamento de VPC
esteja estabelecido entre a 
VPC em que o AWS DMS 
está sendo executado e a 
VPC que hospeda o Redis 
Enterprise Cloud na AWS. 
Teste a conectividade entre o 
servidor de replicação do AWS 
DMS e o banco de dados de 
destino.

5. Crie uma tarefa do AWS 
DMS: crie uma tarefa ou 
um conjunto de tarefas 
para definir as tabelas e os 
processos de replicação 
que você deseja usar para 
migrar os dados. Para obter 
instruções: Como trabalhar 
com tarefas do AWS DMS na 
documentação do AWS DMS.

6. Migrar: migre os dados 
executando a tarefa do AWS 
DMS.

7. Recortar: vá para o banco 
de dados de destino (por 

Arquiteto de soluções de 
migração, arquiteto de soluções 
Redis
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
exemplo, conectando seu 
aplicativo a ele).

Opção 4: Use a mesclagem 
lógica do banco de dados.

Essa opção envolve o uso 
de um script de migração ou 
uma ferramenta ETL que pode 
transformar o modelo de dados 
físicos do banco de dados de 
origem e gerar um arquivo RDB. 
O Redis Professional Services 
pode ajudar nessa etapa, se 
necessário.

Arquiteto de soluções de 
migração, arquiteto de soluções 
Redis

Migrar seu aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Alinhe os cronogramas e as 
metas do gerenciamento de 
projetos.

Alinhe as metas, os marcos 
e os cronogramas do projeto 
de migração da camada de 
aplicação com os do projeto de 
migração de dados do Redis.

Gerenciamento de projetos

Alinhe as atividades de teste. Depois que a camada de 
aplicação for migrada e 
modernizada na Nuvem AWS, 
aponte a camada de aplicação 
para a recém-migrada Redis 
Enterprise Cloud na AWS para 
teste.

Testes

Teste

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente planos de teste. Execute as rotinas de migração 
de dados e os scripts que foram 
desenvolvidos durante a fase de 
implementação em um ambiente 
de teste, de acordo com os 
requisitos do teste, em seu local.

Testes

Testar a qualidade de dados Testar a qualidade e a qualidade 
da migração.

Testes

Testar a funcionalidade. Teste as consultas de dados 
e a camada do aplicativo para 
garantir que o aplicativo esteja 
funcionando no mesmo nível do 
sistema de origem.

Testes
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Recortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Tome a decisão de transição. Depois que todos os testes 
em nível de aplicativo e banco 
de dados forem concluídos, a 
equipe de liderança executiva e 
as partes interessadas tomarão 
a decisão final sobre a transição 
para o novo ambiente na AWS 
com base nos resultados finais 
confirmados pelas equipes de 
teste.

Gerenciamento de projetos, 
campeões de negócios

Migrar para a Nuvem AWS. Depois de confirmar que tudo 
está correto, aponte a camada de 
aplicação para os dados recém-
migrados e direcione os clientes 
para a nova camada de aplicativo 
que está sendo executada com 
base no novo sistema Redis 
Enterprise Cloud na AWS.

DevOps Engenheiro ou TI, 
arquiteto de dados, arquiteto de 
soluções de migração, arquiteto 
de soluções Redis

Recursos relacionados
Recursos do Redis

• Documentação do Redis Enterprise Cloud
• Ferramenta RIOT (GitHub repositório)
• Terraform Provider (baixar)

Recursos da AWS

• Migrações de demonstração
• Soluções para parceiros da AWS
• Documentação
• Publicações no blog
• Livros brancos
• Tutoriais e vídeos
• Migração de nuvem da AWS
• AWS Prescriptive Guidance

Informações adicionais
Para obter os requisitos de segurança padrão para migrar cargas de trabalho do Redis para a nuvem da 
AWS, consulte as melhores práticas de segurança, identidade e conformidade no site da AWS e a Central 
de Confiança do Cliente no site da Redis.
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Migre o SAP ASE no Amazon EC2 para o Amazon 
Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS 
SCT e o AWS DMS

Criado por Amit Kumar (AWS) e Ankit Gupta

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: SAP ASE Alvo: compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: SAP Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: AWS DMS; 
AWS SCT

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados SAP Adaptive Server Enterprise (SAP ASE) 
hospedado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para a edição compatível 
com o Amazon Aurora PostgreSQL usando a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) e o AWS 
Database Migration Service (AWS DMS). O padrão se concentra nas conversões da linguagem de 
definição de dados (DDL) para objetos armazenados e na migração de dados.

O Aurora PostgreSQL-Compatible com Servidor oferece suporte ao processamento de transações 
online (OLTP). Esse serviço gerenciado fornece configurações que escalam automaticamente sob 
demanda. Ele pode iniciar, desligar, escalar ou reduzir automaticamente seu banco de dados com base 
nas necessidades do seu aplicativo. Você pode executar seu banco de dados na nuvem sem gerenciar 
nenhuma instância de banco de dados. O Aurora PostgreSQL-Compatible oferece uma opção econômica 
para workloads pouco frequentes, intermitentes ou imprevisíveis.

O processo de migração consiste em duas fases principais:

• Convertendo o esquema do banco de dados usando o AWS SCT
• Migração dos dados usando o AWS DMS

Instruções detalhadas para ambas as fases são fornecidas na seção Epics. Para obter informações sobre 
a solução de problemas específicos do uso do AWS DMS com bancos de dados SAP ASE, consulte
Solução de problemas com o SAP ASE na documentação do AWS DMS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados SAP ASE de origem em uma instância do EC2 com serviços de servidor, banco de 

dados e ouvinte em execução
• Um banco Aurora de destino compatível com PostgreSQL

Limitações
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• O número da porta para conexões deve ser 5432.
• O recurso huge_pages está ativado por padrão, mas pode ser modificado.
• A granularidade daoint-in-time recuperação de P (PITR) é de 5 minutos.
• Atualmente, a replicação entre regiões não está disponível.
• O tamanho de armazenamento máximo para um banco de dados do Aurora é 128 TiB.
• Você pode criar até quinze réplicas de leitura.
• O limite de tamanho da tabela é limitado somente pelo tamanho do volume do cluster Aurora, portanto, 

o tamanho máximo da tabela para um cluster de banco de dados compatível com o Aurora PostgreSQL 
é 32 TiB. Recomendamos que você siga as melhores práticas para o design de tabelas, como o 
particionamento de tabelas grandes.

Versões do produto

• Banco de dados de origem: o AWS DMS atualmente oferece suporte ao SAP ASE 15, 15.5, 15.7 e 16.x. 
Consulte o Guia do usuário do AWS DMS para obter as informações mais recentes sobre o suporte à 
versão do SAP ASE.

• Banco de dados de destino: PostgreSQL 9.4 e posterior (para a versão 9.x), 10.x, 11.x, 12.x, 13.x e 
14.x. Consulte o Guia do usuário do AWS DMS para obter as versões mais recentes suportadas do 
PostgreSQL.

• Amazon Aurora 1.x ou posterior. Para obter as informações mais recentes, consulte Versões e versões 
do mecanismo compatíveis com o Aurora PostgreSQL na documentação do Aurora.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados SAP ASE em execução no Amazon EC2

Pilha de tecnologia alvo

• Aurora dados compatível com PostgreSQL

Arquitetura de migração

Ferramentas
• A edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL é um mecanismo de banco de dados 

relacional totalmente gerenciado e compatível com ACID que ajuda você a configurar, operar e escalar 
implantações do PostgreSQL.

• A AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) suporta migrações heterogêneas de banco de dados 
ao converter automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do código 
personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.

• O AWS DMS oferece suporte a vários bancos de dados de origem e destino diferentes. Para obter 
mais informações, consulte Fontes para migração de dados e Destinos para migração de dados
na documentação do AWS DMS. Para obter o suporte mais abrangente de versões e recursos, 
recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS. 
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Epopéias
Configure o ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o acesso à rede na 
instância EC2 de origem.

Configure grupos de segurança 
na instância do EC2 que 
hospeda seu banco de dados 
SAP ASE de origem.

Para obter instruções, consulte
Grupos de segurança do Amazon 
EC2 para instâncias do Linux na 
documentação do Amazon EC2.

Administrador de sistemas

Crie seu cluster de banco de 
dados de destino compatível com 
o Aurora PostgreSQL.

Instale, configure e execute um 
cluster compatível com o Aurora 
PostgreSQL para seu banco de 
dados de destino.

Para obter mais informações, 
consulte Criar um cluster de 
banco de dados Amazon Aurora
na documentação do Aurora.

DBA

Configure a autorização para o 
cluster de banco de dados de 
destino.

Configure grupos de segurança e 
firewalls para o banco de dados 
de destino.

Para obter instruções, consulte
Criação de um cluster de banco 
de dados Amazon Aurora na 
documentação do Aurora.

DBA, administrador de sistemas

Converta seu esquema de banco de dados com o AWS SCT

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a AWS SCT. Inicie o AWS SCT seguindo as 
instruções na documentação do 
AWS SCT.

O AWS SCT fornece uma 
interface de usuário baseada 
em projetos para converter 
automaticamente o esquema 
do banco de dados de origem 
do SAP ASE em um formato 
compatível com sua instância 
de banco de dados de destino 
compatível com o Aurora 
PostgreSQL.

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie endpoints do AWS SCT. Crie endpoints para os bancos 
de dados SAP ASE de origem e 
PostgreSQL de destino.

Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS SCT.

DBA

Crie um relatório de avaliação. Crie um relatório de avaliação 
da migração do banco de 
dados para avaliar a migração 
e detectar quaisquer objetos e 
funções incompatíveis.

Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS SCT.

DBA

Converta o esquema. Converta o esquema do banco 
de dados seguindo as instruções 
na documentação do AWS SCT.

DBA

Valide objetos de banco de 
dados.

Se o AWS SCT não puder 
converter um objeto de banco 
de dados, ele identificará seu 
nome e outros detalhes. Você 
deve converter esses objetos 
manualmente.

Para identificar essas 
incompatibilidades, siga as 
instruções na postagem do blog 
da AWS Validar objetos de banco 
de dados após a migração do 
SAP ASE para o Amazon RDS 
for PostgreSQL ou Amazon 
Aurora PostgreSQL.

DBA

Analise a migração do AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões dos bancos de 
dados de origem e de destino.

Verifique a compatibilidade das 
versões do banco de dados SAP 
ASE com o AWS DMS.

Para obter mais informações, 
consulte Sources for AWS DMS 
and Targets for AWS DMS na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Identifique os requisitos para 
o tipo e a capacidade de 
armazenamento.

Escolha a capacidade de 
armazenamento apropriada para 
o banco de dados de destino 
com base no tamanho do banco 
de dados de origem.

DBA, administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha o tipo de instância, a 
capacidade e outros recursos da 
instância de replicação.

Escolha o tipo de instância, a 
capacidade, os recursos de 
armazenamento e os recursos 
de rede que atendam às suas 
necessidades.

Para obter orientação, consulte
Escolher a instância de 
replicação do AWS DMS 
correta para sua migração na 
documentação do AWS DMS.

DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede.

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

Siga as orientações em
Configurar uma rede para uma 
instância de replicação na 
documentação do AWS DMS.

DBA, administrador de sistemas

Migrar os dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre os dados criando uma 
tarefa de migração no AWS 
DMS.

Para migrar dados, crie uma 
tarefa e siga as instruções na
documentação do AWS DMS.

Recomendamos que você 
use a versão mais recente do 
AWS DMS para obter o suporte 
mais abrangente de versões e 
recursos.

DBA

Valide os dados. Para validar se seus dados 
foram migrados com precisão 
do banco de dados de origem 
para o banco de dados de 
destino, siga as diretrizes de 
validação de dados fornecidas na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

Escolha uma das sete 
estratégias (7Rs) para migrar 
aplicativos para a nuvem.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

Conclua as tarefas do banco 
de dados identificadas pela 
equipe do aplicativo, incluindo 
a atualização dos detalhes da 
conexão DNS do banco de 
dados de destino e a atualização 
das consultas dinâmicas. 

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Vá para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

Mude a conexão do banco de 
dados de origem para o banco 
de dados de destino.

Para obter mais informações, 
consulte a seção Cut over da
estratégia de migração para 
bancos de dados relacionais.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

Encerre todas as tarefas 
de migração, instâncias de 
replicação, endpoints e outros 
recursos do AWS SCT e do AWS 
DMS.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
AWS DMS.

DBA, administrador de sistemas

Revise e valide os documentos 
do projeto.

Valide todas as etapas na 
documentação do projeto para 
garantir que todas as tarefas 
tenham sido concluídas com 
êxito.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Feche o projeto. Feche o projeto de migração e 
forneça qualquer feedback.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Recursos relacionados
Referências

• Habilite conexões criptografadas para instâncias de banco de dados PostgreSQL no Amazon RDS (AWS 
Prescriptive Guidance)
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• Transporte bancos de dados PostgreSQL entre duas instâncias de banco de dados Amazon RDS 
usando pg_transport (AWS Prescriptive Guidance)

• Preços do Amazon Aurora
• Melhores práticas com o Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL (documentação do 

Amazon Aurora)
• Documentação do AWS SCT
• Documentação do AWS DMS
• Usando um banco de dados SAP ASE como fonte para o AWS DMS

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do AWS Database Migration Service
• AWS Database Migration Service (vídeo)

Migre certificados SSL do Windows para um 
Application Load Balancer usando o ACM

Criado por Chandra Sekhar Yaratha (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Aplicação web Web 
Application

Destino:  Application Load 
Balancer

Criado por: AWS Meio ambiente: Produção Tecnologias: Gerenciamento e 
governança; Sites e aplicativos 
web; Migração

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Certificate 
Manager (ACM)

Resumo
O padrão fornece orientação para usar o AWS Certificate Manager (ACM) para migrar certificados 
Secure Sockets Layer (SSL) existentes de sites hospedados localmente no Microsoft Internet Information 
Services (IIS) em servidores Windows. Os certificados SSL podem então ser usados com o Elastic Load 
Balancing na AWS. O SSL protege seus dados, afirma sua identidade, fornece melhores classificações nos 
mecanismos de pesquisa, ajuda a satisfazer os requisitos do Padrão de Segurança de Dados do Setor de 
Cartões de Pagamento (PCI DSS) e melhora a confiança do cliente. Os desenvolvedores e as equipes de 
TI que gerenciam essas cargas de trabalho querem que seus aplicativos e infraestrutura da Web, incluindo 
o servidor IIS e o Windows Server, permaneçam em conformidade com suas políticas básicas.

Esse padrão abrange a exportação manual de certificados SSL existentes do Windows IIS e, em seguida, 
importá-los para o ACM em sua conta da AWS, criar um Application Load Balancer para seu aplicativo 
e configurar o Application Load Balancer para usar seus certificados importados. Em seguida, as 
conexões HTTPS são encerradas no Application Load Balancer e você não precisa de mais sobrecarga 
de configuração no servidor web. Para obter mais detalhes, consulte Criar um ouvinte HTTPS para seu 
Application Load Balancer.

Os servidores Windows usam arquivos .pfx/.p12 para conter o arquivo de chave pública (certificado SSL) 
e seu arquivo de chave privada exclusivo. A Autoridade Certificadora (CA) fornece seu arquivo de chave 
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pública. Você usa seu servidor para gerar o arquivo de chave privada associado ao qual a solicitação de 
assinatura de certificado (CSR) foi criada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa. Você deve ter uma Virtual Private Cloud (VPC) com pelo menos uma sub-rede 
privada em cada uma das zonas de disponibilidade usadas por seus destinos. As sub-redes públicas 
devem incluir gateways de tradução de endereços de rede (NAT) e instâncias do Remote Desktop 
Gateway.

• Um aplicativo web em execução no IIS.
• A função de administrador no servidor Windows IIS local. 
• Para o servidor Windows, acesso total à Internet à AWS.

Limitações

• Pode haver um protocolo HTTP e um protocolo HTTPS vinculados ao site. Os protocolos estão 
vinculados às portas tcp/80 e tcp/443, respectivamente.

Versões do produto

• IIS versão 8.0 ou superior em execução no Windows Server 2012 ou superior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Qualquer implementação de servidor HTTP (IIS ou Apache HTTP Server ou NGINX) com SSL para 
garantir que os dados sejam transmitidos com segurança em uma conexão criptografada (HTTPS)

Arquitetura de origem

Pilha de tecnologias de destino

• Certificados ACM em sua conta da AWS
• Um Application Load Balancer configurado para usar seus certificados importados
• Instâncias do Windows Server nas sub-redes privadas

Arquitetura alvo

Ferramentas
• AWS Certificate Manager — O AWS Certificate Manager (ACM) é um serviço que você usa para 

provisionar, gerenciar e implantar certificados públicos e privados de Secure Sockets Layer/Transport 
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Layer Security (SSL/TLS) para uso com os serviços da AWS. Os certificados SSL/TLS são usados para 
proteger as comunicações de rede e estabelecer a identidade de sites pela Internet, bem como recursos 
em redes privadas. O ACM elimina o demorado processo manual de compra, upload e renovação de 
certificados SSL/TLS.

• Elastic Load Balancing: o Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada de 
aplicativos entre vários destinos, como instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), 
contêineres, endereços IP e funções do AWS Lambda.

Epopeias
Exportar um arquivo .pfx

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exporte o arquivo .pfx do 
Windows Server.

Para exportar o certificado 
SSL como um arquivo .pfx 
do gerenciador de IIS local 
no Windows Server, faça o 
seguinte. (1) Escolha “Iniciar”, 
“Administrativo”, “Gerenciador 
de Serviços de Informações 
da Internet (IIS)”. (2) Selecione 
o nome do servidor e, em 
“Segurança”, clique duas vezes 
em “Certificados do servidor”. 
(3) Escolha o certificado que 
você deseja exportar e, em 
seguida, escolha “Exportar”. 
(4) Na caixa pop-up “Exportar 
certificado”, escolha um local, 
caminho e nome para seu 
arquivo .pfx. (5) Especifique e 
confirme uma senha para seu 
arquivo .pfx. Observação: Você 
precisa dessa senha ao instalar 
o arquivo .pfx. (6) Escolha “OK”. 
Seu arquivo .pfx agora deve ser 
salvo no local e no caminho que 
você especificou.

SysAdmin/Cliente

Digite a senha do arquivo .pfx. Ao exportar o arquivo .pfx, 
quando solicitado, digite a senha 
que você especificou para o 
arquivo .pfx.

SysAdmin/Cliente

Importar um certificado para o ACM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare-se para importar o 
certificado.

No console do ACM, escolha 
“Importar um certificado”.

Administrador de de nuvem

Forneça o corpo do certificado. Em “Corpo do certificado”, cole 
o certificado codificado por 

Administrador de de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
PEM que você deseja importar. 
Para obter mais informações 
sobre os comandos e as etapas 
descritos nesta e em outras 
histórias, consulte os links na 
seção “Recursos relacionados” 
no final desse padrão.

Forneça a chave privada do 
certificado.

Para “chave privada do 
certificado”, cole a chave privada 
não criptografada PEM que 
corresponda à chave pública do 
certificado.

Administrador de de nuvem

Forneça a cadeia de certificados. Para “Cadeia de certificados”, 
cole a cadeia de certificados 
codificados por PEM. A cadeia 
de certificados codificados 
por PEM está armazenada 
em um arquivo chamado 
“CertificateChain.pem”.

Administrador de de nuvem

Importe o certificado. Selecione “Revisar e importar”. 
Revise as informações sobre seu 
certificado e escolha “Importar”.

Administrador de de nuvem

Criar um Application Load Balancer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o balanceador de 
carga e os ouvintes.

Crie um balanceador de carga 
e um ouvinte. Adicione um 
segundo ouvinte (HTTPS) para a 
porta 443.

Administrador de de nuvem

Defina as configurações de 
segurança para o ouvinte 
HTTPS.

Configure um certificado e uma 
política de segurança.

Administrador de de nuvem

Configure um grupo de 
segurança e um grupo-alvo.

Em “Tipo de destino”, escolha 
“Instância”.

Administrador de de nuvem

Configure alvos para o grupo de 
destino.

Escolha “Próximo”: Registre 
alvos.” Registrar os alvos por ID 
de instância.

Administrador de de nuvem

Crie o load balancer. Escolha “Próximo”: Revisar.” Na 
página “Revisar”, escolha “Criar”. 
Após a criação do balanceador 
de carga, selecione “Fechar”.

Administrador de de nuvem

Recursos relacionados
Importar um certificado para o ACM
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• Console ACM
• Formato de chaves e certificados e chaves e certificados para importação
• Importar um certificado

Criar um Application Load Balancer

• Criar um Application Load Balancer

Referências

• Guia do usuário do AWS Certificate Manager

Migre uma fila de mensagens do Microsoft Azure 
Service Bus para o Amazon SQS
Criado por Nisha Gambhir (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Aplicativos usando filas 
do Azure Service Bus

Destino:  Amazon SQS

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sites e aplicativos 
da web; Migração

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: Amazon SQS

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um aplicativo web ou console .NET Framework ou .NET Core do uso 
da plataforma de mensagens de fila do Microsoft Azure Service Bus para o Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS).

Os aplicativos usam serviços de mensagens para enviar e receber dados de outros aplicativos. Esses 
serviços ajudam a criar microsserviços desacoplados e altamente escaláveis, sistemas distribuídos e 
aplicativos sem servidor na nuvem.

As filas do Azure Service Bus fazem parte de uma infraestrutura de mensagens mais ampla do Azure que 
oferece suporte a filas e mensagens de publicação/assinatura. 

O Amazon SQS é um serviço de enfileiramento de mensagens totalmente gerenciado que permite 
dissociar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor. O Amazon SQS 
elimina a complexidade e a sobrecarga associadas ao gerenciamento e operação de middleware orientado 
a mensagens e permite que os desenvolvedores se concentrem no trabalho diferenciado. Usando o 
Amazon SQS, você pode enviar, armazenar e receber mensagens entre componentes de software em 
qualquer volume, sem perder mensagens ou exigir que outros serviços estejam disponíveis.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Um aplicativo web ou console .NET Framework ou .NET Core que usa filas do Azure Service Bus 

(código de exemplo anexado)
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Versões do produto

• .NET Framework 3.5 ou mais recente, ou .NET Core 1.0.1, 2.0.0 ou mais recente

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um aplicativo web ou console .NET (Core ou Framework) que usa uma fila do Azure Service Bus para 
enviar mensagens

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon SQS

Ferramentas
Ferramentas

• Microsoft Visual Studio

Código

Para criar uma política do AWS Identity and Access Management (IAM) para o Amazon SQS:

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

2. No painel de navegação à esquerda, escolha Policies (Políticas) e Create policy (Criar política).

3. Escolha a guia JSON e cole o código a seguir:

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Sid": "VisualEditor0", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "sqs:DeleteMessage", 
            "sqs:GetQueueUrl", 
            "sqs:ChangeMessageVisibility", 
            "sqs:SendMessageBatch", 
            "sqs:ReceiveMessage", 
            "sqs:SendMessage", 
            "sqs:GetQueueAttributes", 
            "sqs:ListQueueTags", 
            "sqs:ListDeadLetterSourceQueues", 
            "sqs:DeleteMessageBatch", 
            "sqs:PurgeQueue", 
            "sqs:DeleteQueue", 
            "sqs:CreateQueue", 
            "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch", 
            "sqs:SetQueueAttributes" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:sqs:*:<AccountId>:*" 
      }, 
      { 
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         "Sid": "VisualEditor1", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "sqs:ListQueues", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

4. Escolha Revisar política, digite um nome e escolha Criar política.

5. Anexe a política recém-criada à sua função existente do IAM ou crie uma nova função.

Epopeias
Configurar o Amazon SQS na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política do IAM para o 
Amazon SQS.

Crie a política do IAM que 
fornecerá acesso ao Amazon 
SQS. Consulte a seção Código 
para obter um exemplo de 
política.

Engenheiro de sistemas

Crie um perfil da AWS. Crie um novo perfil executando 
as ferramentas da AWS para 
o PowerShell comando Set-
AWSCredential. Esse comando 
armazena sua chave de acesso 
e chave secreta em seu arquivo 
de credenciais padrão sob 
o nome do perfil que você 
especificar. Vincule a política 
do Amazon SQS que você criou 
anteriormente a essa conta. 
Mantenha o ID da chave de 
acesso e a chave de acesso 
secreta da AWS. Eles serão 
necessários nas próximas 
etapas.

Engenheiro de sistemas

Crie uma fila do SQS. Você pode criar uma fila padrão 
ou uma fila de primeiro a entrar, 
primeiro a sair (FIFO). Para obter 
instruções, consulte o link na 
seção Referências.

Engenheiro de sistemas

Revise o código do seu aplicativo.NET

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS Toolkit for Visual 
Studio.

Esse kit de ferramentas é uma 
extensão do Microsoft Visual 
Studio e facilita a implantação e a 
implantação de aplicações .NET 
para a AWS. Para obter 
instruções de instalação e 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
uso, consulte o link na seção 
Referências.

Instale o NuGet pacote 
AWSSDK .SQS.

Você pode instalar o 
AWSSDK .SQS escolhendo 
“Gerenciar NuGet Package” no 
Visual Studio ou executando 
o comando “Install-Package 
AWSSDK .SQS”.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie um AWSCredentials objeto 
em seu aplicativo .NET.

O aplicativo de exemplo no 
anexo mostra como criar 
umAWSCredentials objeto Basic, 
que herda de AWSCredentials. 
Você pode usar o ID da chave 
de acesso e a chave de acesso 
secreta anteriores ou deixar 
que o objeto os escolha na 
pasta .aws como parte do 
perfil do usuário em tempo de 
execução.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie um objeto cliente SQS. Crie um objeto cliente SQS 
(AmazonSQSClient) para .NET 
Framework. Isso faz parte do 
namespace Amazon.SQS. Esse 
objeto é obrigatório em vez do 
IQueueClient, que faz parte do 
Microsoft.Azure. ServiceBus 
namespace.

Desenvolvedor de aplicativos

Chame o SendMessageAsync 
método para enviar mensagens à 
fila do SQS.

Altere o código que envia a 
mensagem para a fila para 
usar amazonSqsClient o. 
SendMessageAsync método. 
Para obter detalhes, consulte 
exemplo de código em anexo.

Desenvolvedor de aplicativos

Chame o ReceiveMessageAsync 
método para receber mensagens 
da fila do SQS.

Altere o código que recebe 
a mensagem para usar 
amazonSqsClient o. 
ReceiveMessageAsync método. 
Para obter detalhes, consulte 
exemplo de código em anexo.

Desenvolvedor de aplicativos

Chame o DeleteMessageAsync 
método para excluir mensagens 
da fila do SQS.

Para excluir mensagens, altere 
o código do QueueClient. 
CompleteAsync método 
para amazonSqsClient o. 
DeleteMessageAsync método. 
Para obter detalhes, consulte 
exemplo de código em anexo.

Desenvolvedor de aplicativos
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Recursos relacionados
• Guia do desenvolvedor do AWS SDK para .NET
• Mensagens usando o Amazon SQS
• Criar e usar uma fila do Amazon SQS com o AWS SDK for .NET
• Envie uma mensagem do Amazon SQS
• Receba uma mensagem de uma fila do Amazon SQS
• Excluir uma mensagem de uma fila do Amazon SQS
• AWS Toolkit for Visual Studio

Informações adicionais
Esse padrão inclui dois exemplos de aplicativos (consulte a seção de anexos):

• AzureSbTestAppinclui código que usa a fila do Azure Service Bus.
• AmazonSqsTestAppusa o Amazon SQS. Esse é um aplicativo de console que usa .NET Core 2.2 e inclui 

exemplos para enviar e receber mensagens.

Observações:

• QueueClient é um objeto do IQueueClient, que faz parte do Microsoft.Azure. ServiceBus namespace 
(incluído no Microsoft.Azure. ServiceBus NuGet pacote).

• amazonSqsClient é um objeto do AmazonSQSClient, que faz parte do namespace Amazon.SQS 
(incluído no NuGet pacote AWSSDK .SQS).

• Dependendo de onde o código está sendo executado, por exemplo, se estiver sendo executado no EC2, 
a função precisa ter permissão para gravar na fila do SQS.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre um PeopleSoft banco de dados Oracle para a 
AWS usando o AWS DMS

Criado por sampath kathirvel (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Oracle PeopleSoft Alvo: Amazon RDS for Oracle

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: AWS DMS; 
Amazon RDS
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Resumo
PeopleSoftO Oracle é uma solução de planejamento de recursos corporativos (ERP) para processos de 
toda a empresa. PeopleSoft tem uma arquitetura de três camadas: cliente, aplicação e banco de dados. 
PeopleSoft pode ser executado no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Se você migrar seu banco de dados Oracle para o Amazon RDS, a Amazon Web Services (AWS) poderá 
cuidar das tarefas de backup e da alta disponibilidade, deixando você livre para se concentrar em manter 
seu PeopleSoft aplicativo e sua funcionalidade. Para obter uma lista abrangente dos principais fatores 
a serem considerados durante o processo de migração, consulte Estratégias de migração de banco de 
dados Oracle no AWS Prescriptive Guidance.

Esse padrão fornece uma solução para migrar seus bancos de dados Oracle locais para o Amazon RDS 
for Oracle usando o Oracle Data Pump com o AWS Database Migration Service (AWS DMS) e seu recurso 
de captura de dados de alteração (CDC).

Ao migrar aplicativos essenciais de ERP, como o Oracle PeopleSoft, é fundamental minimizar o tempo 
de inatividade. O AWS DMS minimiza o tempo de inatividade ao suportar a carga total e a replicação 
contínua, do banco de dados de origem ao banco de dados de destino. O AWS DMS também fornece 
monitoramento e registro em tempo real da migração, o que pode ajudar você a identificar e resolver 
quaisquer problemas que possam causar tempo de inatividade.

Ao replicar alterações com o AWS DMS, você deve especificar um horário ou número de alteração do 
sistema (SCN) como ponto de partida para o AWS DMS ler as alterações dos registros do banco de dados. 
É fundamental manter esses registros acessíveis no servidor por um determinado período de tempo para 
garantir que o AWS DMS tenha acesso a essas mudanças.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Provisionou o banco de dados Amazon RDS for Oracle em seu ambiente de nuvem da AWS como 
banco de dados de destino.

• Um PeopleSoft banco de dados da Oracle em execução no local ou na Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) na Nuvem AWS.

Nota: Esse padrão foi projetado para migrar do local para a AWS, mas foi testado usando o Oracle 
Database em uma instância do Amazon EC2. Para migrar do local, você precisará configurar a 
conectividade de rede apropriada.

• Detalhes do esquema. Ao migrar um PeopleSoft aplicativo Oracle para o Amazon RDS for Oracle, é 
necessário identificar qual esquema de banco de dados Oracle (por exemploSYSADM) migrar. Antes de 
iniciar o processo de migração, reúna os seguintes detalhes sobre o esquema:
• Tamanho
• O número de objetos por tipo de objeto
• O número de objetos inválidos.

Essas informações ajudarão no processo de migração.

Limitações

• Esse cenário foi testado somente com o banco de dados PeopleSoft DEMO. Ele não foi testado com um 
grande conjunto de dados.
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Arquitetura
O diagrama a seguir mostra uma instância executando um banco de dados Oracle como banco de dados 
de origem e um banco de dados Amazon RDS for Oracle como banco de dados de destino. Os dados são 
exportados e importados do banco de dados Oracle de origem para o banco de dados Amazon RDS for 
Oracle de destino usando o Oracle Data Pump e replicados para alterações no CDC usando o AWS DMS.

1. A etapa inicial envolve a extração de dados do banco de dados de origem usando o Oracle Data Pump 
e, em seguida, enviá-los para o destino do banco de dados Amazon RDS for Oracle.

2. Os dados serão enviados do banco de dados de origem para um endpoint de origem no AWS DMS.
3. Do endpoint de origem, os dados são enviados para a instância de replicação do AWS DMS, onde a 

tarefa de replicação é executada.
4. Depois que a tarefa de replicação for concluída, os dados são enviados para o endpoint de destino no 

AWS DMS.
5. Do endpoint de destino, os dados são enviados para a instância de banco de dados Amazon RDS for 

Oracle.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 
nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ajuda você a configurar, operar e 
escalar um banco de dados relacional Oracle na Nuvem AWS.

Outros serviços

• O Oracle Data Pump ajuda você a mover dados e metadados de um banco de dados para outro em alta 
velocidade.

Práticas recomendadas
Migrando LOBs

Se seu banco de dados de origem contiver objetos binários grandes (LOBs) que precisam ser migrados 
para o banco de dados de destino, o AWS DMS oferece as seguintes opções:

• Modo LOB completo — O AWS DMS migra todos os LOBs do banco de dados de origem para o banco 
de dados de destino, independentemente de seu tamanho. Embora a migração seja mais lenta, a 
vantagem é que os dados não são truncados. Para melhorar o desempenho, você pode criar uma tarefa 
separada na nova instância de replicação para migrar as tabelas que têm LOBs maiores que alguns 
megabytes.

• Modo LOB limitado — Você especifica o tamanho máximo dos dados da coluna LOB, o que permite 
que o AWS DMS pré-aloque recursos e aplique os LOBs em massa. Se o tamanho das colunas de 
LOB exceder o tamanho especificado na tarefa, o AWS DMS truncará os dados e enviará avisos para 
o arquivo de log do AWS DMS. Você pode melhorar o desempenho usando o modo LOB limitado se o 
tamanho dos dados do LOB estiver dentro do tamanho do LOB limitado.

• Modo LOB embutido — Você pode migrar LOBs sem truncar os dados ou diminuir o desempenho de sua 
tarefa replicando LOBs pequenos e grandes. Primeiro, especifique um valor para o InlineLobMaxSize 
parâmetro, que estará disponível somente quando o modo Full LOB estiver definido como verdadeiro. A 
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tarefa do AWS DMS transfere os pequenos LOBs em linha, o que é mais eficiente. Em seguida, o AWS 
DMS migra os LOBs grandes executando uma pesquisa na tabela de origem. No entanto, o modo LOB 
em linha funciona somente durante a fase de carga total.

Gerando valores de sequência

Lembre-se de que, durante o processo de captura de dados de alteração com o AWS DMS, os números 
de sequência incrementais não são replicados do banco de dados de origem. Para evitar discrepâncias 
nos valores da sequência, você deve gerar o valor de sequência mais recente da origem para todas as 
sequências e aplicá-lo ao banco de dados Amazon RDS for Oracle de destino.

Gerenciamento de credenciais

Para ajudar a proteger seus recursos da AWS, recomendamos seguir as melhores práticas para o AWS 
Identity and Access Management (IAM).

Epopéias
Provisionamento de uma instância de replicação do AWS DMS com os endpoints de origem e 
destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download do modelo do . Baixe o CloudFormation modelo 
da AWS DMS_Instance.yaml
para provisionar a instância de 
replicação do AWS DMS e seus 
endpoints de origem e destino.

Administrador de nuvem, DBA

Inicie a criação da pilha. 1. No AWS Management 
Console, escolha
CloudFormation.

2. Selecione Create stack.
3. Em Specify template 

(Especificar modelo), escolha
Upload a template file (Fazer 
upload de um arquivo de 
modelo).

4. Escolha Escolher arquivo.
5. Escolha 

oDMS_instance.yaml
arquivo.

6. Escolha Next (Próximo).

Administrador de nuvem, DBA

Especifique os parâmetros. 1. Em Nome da pilha, insira o 
nome da pilha.

2. Em Parâmetros de instância 
do AWS DMS, insira os 
seguintes parâmetros:
• DMSInstanceType — 

Escolha a instância 
necessária para a instância 
de replicação do AWS DMS, 
com base nas necessidades 
de sua empresa.

Administrador de nuvem, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• DMSStorageSize — 

insira o tamanho do 
armazenamento para a 
instância do AWS DMS, 
com base no tamanho da 
sua migração.

3. Em Configuração do banco de 
dados Oracle de origem, insira 
os seguintes parâmetros:
• SourceOracleEndpointID

— O nome do servidor de 
banco de dados Oracle de 
origem

• SourceOracleDatabaseName— 
O nome do serviço do 
banco de dados de origem 
ou o ID da sessão (SID), 
conforme aplicável

• SourceOracleUserName— 
O nome de usuário do 
banco de dados de origem 
(o padrão é sistema)

• SourceOracledbPassword
— A senha do nome de 
usuário do banco de dados 
de origem

• SourceOracledbPort — A 
porta do banco de dados de 
origem

4. Em Target RDS for Oracle 
Database Configuration, insira 
os seguintes parâmetros:
• OracleEndpointID do 

TargetRDS — O endpoint 
de destino do banco de 
dados RDS

• TargetRDSOracleDatabaseName
— O nome do banco de 
dados RDS de destino

• TargetRSOracleUserName
— O nome de usuário do 
RDS de destino

• TargetRDSoracleDBPassword
— A senha RDS de destino

• TargetOracledbPort — A 
porta de banco de dados 
RDS de destino

5. Em Configuração de 
VPC, sub-rede e grupo de 
segurança, insira os seguintes 
parâmetros:
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• VPCID — O VPC para a 

instância de replicação
• VPCSecurityGroupId — 

O grupo de segurança 
VPC para a instância de 
replicação

• DMSSubnet1 — A sub-rede 
da Zona de Disponibilidade 
1

• DMSSubnet2 — A sub-rede 
da Zona de Disponibilidade 
2

6. Escolha Next (Próximo).

Crie a stack. 1. Na página Configurar opções 
de pilha, para Tags, insira 
quaisquer valores opcionais.

2. Escolha Next (Próximo).
3. Na página Revisão, verifique 

os detalhes e escolha Enviar.

O provisionamento deve ser 
concluído em aproximadamente 
5 a 10 minutos. Ela estará 
completa quando a página do 
AWS CloudFormation Stacks 
mostrar CREATE_COMPLETE.

Administrador de nuvem, DBA

Configure os endpoints. 1. No AWS Management 
Console, escolha Database 
Migration Services.

2. Em Gerenciamento de 
recursos, escolha Instâncias 
de replicação.

3. Em Gerenciamento de 
recursos, escolha Endpoints.

Administrador de nuvem, DBA

Teste a conectividade. Depois que os endpoints de 
origem e destino mostrarem 
o status como Ativo, teste a 
conectividade. Escolha Executar 
teste para cada endpoint (origem 
e destino) para garantir que o 
status seja exibido como bem-
sucedido.

Administrador de nuvem, DBA
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Exporte o PeopleSoft esquema do banco de dados Oracle local usando o Oracle Data Pump

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere o SCN. Quando o banco de dados 
de origem estiver ativo e em 
uso pelo aplicativo, inicie a 
exportação de dados com o 
Oracle Data Pump. Primeiro, 
você deve gerar um número de 
alteração do sistema (SCN) do 
banco de dados de origem para 
consistência de dados durante 
a exportação com o Oracle Data 
Pump e como ponto de partida 
para a captura de dados de 
alterações no AWS DMS.

Para gerar o SCN atual do seu 
banco de dados de origem, insira 
a seguinte instrução SQL.

SQL> select name from v
$database;
SQL> select name from v
$database;
NAME
---------
PSFTDMO
SQL> SELECT current_scn FROM 
 v$database;
CURRENT_SCN
-----------
23792008

Salve o SCN gerado para usar 
ao exportar os dados e criar a 
tarefa de replicação do AWS 
DMS.

DBA

Crie o arquivo de parâmetros. Para criar um arquivo de 
parâmetros para exportar o 
esquema, você pode usar o 
código a seguir.

$ cat exp_datapmp.par
userid=system/*******
directory=DATA_PUMP_DIR
logfile=export_dms_sample_user.log
dumpfile=export_dms_sample_data_
%U.dmp
schemas=SYSADM
flashback_scn=23792008

Nota: Você também pode 
definir seus próprios 
comandosDATA_PUMP_DIR

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
usando os seguintes comandos, 
com base em seus requisitos.

SQL> CREATE OR REPLACE 
 DIRECTORY DATA_PUMP_DIR AS 
 '/opt/oracle/product/19c/
dbhome_1/dmsdump/';
Directory created.
SQL> GRANT READ, WRITE ON 
 DIRECTORY DATA_PUMP_DIR TO 
 system;
Grant succeeded.
SQL>
SQL> SELECT owner, 
 directory_name, 
 directory_path FROM 
 dba_directories WHERE 
 directory_name='DATA_PUMP_DIR';
OWNER DIRECTORY_NAME 
 DIRECTORY_PATH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS DATA_PUMP_DIR /opt/
oracle/product/19c/dbhome_1/
dmsdump/
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exporte o esquema. Para realizar a exportação, use 
oexpdp utilitário.

$ expdp 
 parfile=exp_datapmp.par
.......................
Transferring the dump file 
 with DBMS_FILE_TRANSFER to 
 Target:
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_TEMPLT_LNG" 
 6.320 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_TEMPLT_LNK" 
 6.328 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_XLATDEF_LNG" 
 6.320 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XML_XLATITM_LNG" 
 7.171 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XPQRYRUNCNTL" 
 7.601 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_XPQRYRUNPARM" 
 7.210 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_AMOUNTS" 
 9.351 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_DATA" 16.58 
 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_EE" 6.75 KB 
 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2CP_AMOUNTS" 
 9.414 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2CP_DATA" 
 20.94 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2C_AMOUNTS" 
 10.27 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_YE_W2C_DATA" 
 20.95 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PS_ZBD_JOBCODE_TBL" 
 14.60 KB 0 rows
. . exported 
 "SYSADM"."PTGRANTTBL" 5.468 
 KB 0 rows
Master table 
 "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" 
 successfully loaded/
unloaded
**
Dump file set for 
 SYSTEM.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 
 is:

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
/opt/oracle/product/19c/
dbhome_1/dmsdump/
export_dms_sample_data_01.dmp
Job 
 "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" 
 successfully completed at 
 Mon Dec 19 20:13:57 2022 
 elapsed 0 00:38:22

Importe o PeopleSoft esquema para o banco de dados Amazon RDS for Oracle usando o Oracle 
Data Pump

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira o arquivo de despejo 
para a instância de destino.

Para transferir seus arquivos 
usandoDBMS_FILE_TRANSFER, 
você precisa criar um link de 
banco de dados do banco de 
dados de origem para a instância 
Amazon RDS for Oracle. Depois 
que o link for estabelecido, 
você poderá usar o utilitário 
para transferir os arquivos do 
Data Pump diretamente para a 
instância do RDS.

Como alternativa, você pode 
transferir os arquivos do Data 
Pump para o Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3)
e depois importá-los para a 
instância do Amazon RDS 
for Oracle. Para obter mais 
informações sobre essa opção, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

Para criar um link de banco de 
dadosORARDSDB que se conecte 
ao usuário mestre do Amazon 
RDS na instância de banco de 
dados de destino, execute os 
seguintes comandos no banco 
de dados de origem.

$sqlplus / as sysdba
$ SQL> create database link 
 orardsdb connect to admin 
 identified by "*****" using 
 '(DESCRIPTION = (ADDRESS 
 = (PROTOCOL = TCP)(HOST 
 = testpsft.*******.us-
west-2.rds.amazonaws.com)
(PORT = 1521))(CONNECT_DATA 
 = (SERVER = DEDICATED) 
 (SERVICE_NAME = orcl)))';

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Database link created.

Teste o link do banco de dados. Teste o link do banco de dados 
para garantir que você possa 
se conectar usando sqlplus ao 
banco de dados de destino do 
Amazon RDS for Oracle.

SQL>
SQL> select name from v
$database@orardsdb;
NAME
---------
ORCL
SQL>

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira o arquivo de despejo 
para o banco de dados de 
destino.

Para copiar o arquivo de despejo 
para o banco de dados Amazon 
RDS for Oracle, você pode usar 
oDATA_PUMP_DIR diretório 
padrão ou criar seu próprio 
diretório usando o código a 
seguir.

exec 
 rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory(p_directory_name 
 => ‘TARGET_PUMP_DIR’);

O script a seguir copia 
um arquivo de despejo 
chamadoexport_dms_sample_data_01.dmp
da instância de origem para 
um banco de dados do banco 
de dados do banco de dados 
do banco Amazon RDS for 
Oracle de dados de destino 
usando o link do banco de dados 
chamadoorardsdb.

$ sqlplus / as sysdba
SQL>
BEGIN
DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE(
source_directory_object => 
 'DATA_PUMP_DIR',
source_file_name => 
 'export_dms_sample_data_01.dmp',
destination_directory_object 
 => 'TARGET_PUMP_DIR’',
destination_file_name => 
 'export_dms_sample_data_01.dmp',
destination_database => 
 'orardsdb'
);
END;
/
PL/SQL procedure 
 successfully completed.

DBA

Liste o arquivo de despejo no 
banco de dados de destino.

Depois que o procedimento PL/
SQL for concluído, você poderá 
listar o arquivo de despejo 
de dados no banco de dados 
Amazon RDS for Oracle usando 
o código a seguir.

SQL> select * from table 
 (rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory 
 => ‘TARGET_PUMP_DIR’));

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Iniciar a importação no banco de 
dados de destino.

Antes de iniciar o processo 
de importação, configure as 
funções, os esquemas e os 
espaços de tabela no banco de 
dados Amazon RDS for Oracle 
de destino usando o arquivo de 
despejo de dados.

Para realizar a importação, 
acesse o banco de dados de 
destino com a conta de usuário 
principal do Amazon RDS e use 
o nome da cadeia de conexão 
notnsnames.ora arquivo, 
que inclui o Amazon RDS for 
Oracle Databasetns-entry. 
Se necessário, você pode incluir 
uma opção de remapeamento 
para importar o arquivo de 
despejo de dados em um espaço 
de tabela diferente ou com um 
nome de esquema diferente.

Para iniciar a importação, use o 
código a seguir.

impdp admin@orardsdb 
 directory=TARGET_PUMP_DIR 
 logfile=import.log 
 dumpfile=export_dms_sample_data_01.dmp

Para garantir uma importação 
bem-sucedida, verifique se 
há erros no arquivo de log de 
importação e revise detalhes 
como contagem de objetos, 
contagem de linhas e objetos 
inválidos. Se houver objetos 
inválidos, recompile-os. Além 
disso, compare os objetos do 
banco de dados de origem e de 
destino para confirmar se eles 
correspondem.

DBA

Crie uma tarefa de replicação do AWS DMS usando o CDC para realizar replicação ao vivo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a tarefa de replicação. Crie a tarefa de replicação do 
AWS DMS usando as seguintes 
etapas:

1. No console do AWS DMS, 
em Conversão e migração, 

Administrador de nuvem, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
escolha Tarefa de migração 
de banco de dados.

2. Em Configuração da tarefa, 
em Identificador de tarefa, 
insira seu identificador de 
tarefa.

3. Para Instância de replicação, 
escolha a instância de 
replicação do DMS que você 
criou.

4. Em Endpoint do banco de 
dados de origem, escolha seu 
endpoint de origem.

5. Para o endpoint do banco de 
dados Target, escolha seu 
banco de dados Amazon RDS 
for Oracle de destino.

6. Em Tipo de migração, escolha
Replicar somente alterações 
de dados. Se você receber 
uma mensagem de que o 
registro suplementar precisa 
ser ativado, siga as instruções 
na seção Informações 
adicionais.

7. Em Configurações da tarefa, 
selecione Especificar número 
de sequência do registro.

8. Em Número de alteração 
do sistema, insira o SCN do 
banco de dados Oracle que 
você gerou do banco de dados 
Oracle de origem.

9. Escolha Habilitar validação.
10.Escolha Habilitar CloudWatch 

registros.

Ao ativar esse recurso, você 
pode validar os dados e 
os registros da Amazon
para revisar CloudWatch 
os registros da instância de 
replicação do AWS DMS.

11.Em Regras de seleção, 
preencha o seguinte:
• Em Esquema, escolha

Inserir um esquema.
• Em Nome do esquema, 

insira SYSADM.
• Em Nome da tabela, 

insira%.
• Em Ação, escolha Incluir.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
12.Em Regras de transformação, 

preencha o seguinte:
• Em Target, escolha Table.
• Em Nome do esquema, 

escolha Inserir um 
esquema.

• Em Nome do esquema, 
insira SYSADM.

• Em Ação, escolha
Renomear para.

13.Escolha Create task.

Depois de criar a tarefa, ele 
migra o CDC para a instância de 
banco de dados Amazon RDS 
for Oracle a partir do SCN que 
você forneceu no modo de início 
do CDC. Você também pode 
fazer a verificação revisando os 
CloudWatch registros.

Validar o esquema do banco de dados no banco de dados do banco de dados do banco de dados 
do banco de dados do banco de dados do banco

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a transferência de dados. Depois que a tarefa do AWS 
DMS começar, você pode 
verificar a guia Estatísticas da 
tabela na página Tarefas para 
ver as alterações feitas nos 
dados.

Você pode monitorar o status da 
replicação contínua no console 
na página Tarefas de migração 
do banco de dados.

Para obter mais informações, 
consulte Validação de dados do 
AWS DMS.

Administrador de nuvem, DBA

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Parar a replicação. Interrompa o procedimento 
de replicação e interrompa os 
serviços do aplicativo de origem.

Administrador de nuvem, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o nível PeopleSoft 
intermediário.

Inicie o aplicativo de nível 
PeopleSoft intermediário de 
destino na AWS e direcione-o 
para o banco de dados Amazon 
RDS for Oracle recentemente 
migrado.

Ao acessar o aplicativo, você 
deve observar que todas as 
conexões do aplicativo agora 
estão estabelecidas com o banco 
de dados Amazon RDS for 
Oracle.

DBA, PeopleSoft administrador

Desative o banco de dados de 
origem.

Depois de confirmar que não há 
mais conexões com o banco de 
dados de origem, ele pode ser 
desativado.

DBA

Recursos relacionados
• Começar a usar o AWS Database Migration Service
• Melhores práticas para o AWS Database Migration Service
• Migração de bancos de dados Oracle para a nuvem da AWS

Informações adicionais
Transferir arquivos usando o Amazon S3

Para transferir arquivos para o Amazon S3, você pode usar o AWS CLI ou o console do Amazon S3. 
Depois de transferir os arquivos para o Amazon S3, você pode usar a instância Amazon RDS for Oracle 
para importar os arquivos do Data Pump do Amazon S3.

Se você optar por transferir o arquivo de despejo usando a integração com o Amazon S3 como um método 
alternativo, execute as seguintes etapas:

1. Crie um bucket do S3.
2. Exporte os dados do banco de dados de origem usando o Oracle Data Pump.
3. Carregue arquivos do Data Pump para seu bucket do S3.
4. Faça download dos arquivos do Data Pump do bucket do S3 para o banco de dados do banco de dados 

do banco de dados do banco de dados do banco de dados do banco de dados do banco de
5. Execute a importação usando os arquivos Data Pump.

Nota: Para transferir arquivos de dados grandes entre instâncias S3 e RDS, é recomendável usar o 
recurso Amazon S3 Transfer Acceleration.

Ative o registro suplementar

Se você receber uma mensagem de aviso para habilitar o registro suplementar no banco de dados de 
origem para replicação contínua, use as etapas a seguir.
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SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (FOREIGN KEY) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;

Migrar um banco de dados MySQL on-premises para 
o Amazon RDS for MySQL

Criado por Lorenzo Mota (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: banco de dados MySQL 
local

Alvo: Amazon RDS for MySQL

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: código aberto Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para a migração de um banco de dados MySQL on-premises para o 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para MySQL. O padrão discute o uso do AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) ou ferramentas nativas do MySQL, como mysqldbcopy e
mysqldump, para uma migração completa do banco de dados. Esse padrão é principalmente para DBAs e 
arquitetos de soluções. Ele pode ser usado em projetos pequenos ou grandes como um procedimento de 
teste (recomendamos pelo menos um ciclo de teste) ou como um procedimento final de migração.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do MySQL em um datacenter no local

Limitações

• Limite de tamanho do banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Versões do MySQL 5.5, 5.6, 5.7, 8.0. Para obter a lista mais recente de versões compatíveis, consulte 
o MySQL no Amazon RDS na documentação da AWS. Se você estiver usando o AWS DMS, consulte 
também Usar um banco de dados compatível com MySQL como destino para o AWS DMS para versões 
do MySQL atualmente suportadas pelo AWS DMS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem
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premises para o Amazon RDS for MySQL

• Um banco de dados MySQL local

Pilha de tecnologia alvo

• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS que executa MySQL

Arquitetura alvo

  O diagrama a seguir mostra o Amazon RDS de destino para a implementação do MySQL após a 
migração.

Arquitetura de migração de dados da AWS

Usando o AWS DMS:

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de migração de dados quando você usa o AWS DMS para enviar 
alterações completas e incrementais até a transição. A conexão de rede local com a AWS depende de 
seus requisitos e está fora do escopo desse padrão.

Usando ferramentas nativas do MySQL:

O diagrama a seguir mostra a arquitetura de migração de dados quando você usa ferramentas nativas 
do MySQL. Os arquivos de despejo de exportação são copiados para o Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) e importados para o banco de dados do Amazon RDS for MySQL na AWS antes da 
transferência. A conexão de rede local com a AWS depende de seus requisitos e está fora do escopo 
desse padrão.

Observações:

• Dependendo dos requisitos de tempo de inatividade e do tamanho do banco de dados, o uso do AWS 
DMS ou de uma ferramenta de captura de dados de alteração (CDC) minimiza o tempo de transferência. 
O AWS DMS pode ajudar a reduzir ao mínimo o tempo de transferência para o novo alvo (normalmente 
minutos). Uma estratégia offline com mysqldump ou mysqldbcopy pode ser suficiente se o tamanho do 
banco de dados e a latência da rede permitirem uma janela curta. (Recomendamos testar para obter um 
tempo aproximado.)

• Normalmente, uma estratégia de CDC, como o AWS DMS, exige mais monitoramento e complexidade 
do que as opções off-line.

Ferramentas
• Serviços da AWS: o AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar 

armazenamentos de dados para a nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem 
e no local. Para obter informações sobre bancos de dados de origem e destino do MySQL suportados 
pelo AWS DMS, consulte Migração de bancos de dados compatíveis com MySQL para a AWS. Se seu 
banco de dados de origem não for compatível com o AWS DMS, você deverá escolher outro método 
para migrar seus dados.

• Ferramentas nativas do MySQL: mysqldbcopy e mysqldump
• Ferramentas de terceiros: Percona XtraBackup
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premises para o Amazon RDS for MySQL

Epopéias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados.

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

DBA

Identifique os requisitos de 
hardware.

Identifique os requisitos de 
hardware para o servidor de 
destino.

DBA, administrador de sistemas

Identificar os requisitos de 
armazenamento.

Identifique os requisitos de 
armazenamento (como tipo e 
capacidade de armazenamento) 
para o banco de dados de 
destino.

DBA, administrador de sistemas

Altere o tipo de instância. Escolha o tipo de instância de 
destino com base na capacidade, 
nos recursos de armazenamento 
e nos recursos de rede.

DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos de 
acesso à rede.

Identificar os requisitos de 
segurança para acesso à rede 
para os bancos de dados de 
origem e de destino.

DBA, administrador de sistemas

Identifique objetos sem suporte. Identifique objetos sem suporte 
(se houver) e determine o 
esforço de migração.

DBA

Identifique dependências. Identifique quaisquer 
dependências em bancos de 
dados remotos.

DBA

Determine a estratégia de 
migração de aplicativos.

Determine a estratégia para 
migrar aplicativos do cliente.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Configure a infraestrutura do produto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

Configure tabelas de rotas, 
gateway de internet, gateways 
NAT e sub-redes. Para obter 
mais informações, consulte
VPCs e Amazon RDS na 
documentação do Amazon RDS.

Administrador de sistemas

Crie grupos de segurança. Configure portas e intervalos 
CIDR ou IPs específicos, 
dependendo de seus requisitos. 
A porta padrão do MySQL 
é 3306. Para obter mais 

Administrador de sistemas
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premises para o Amazon RDS for MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
informações, consulte Controlar 
acesso com grupos de 
segurança na documentação do 
Amazon RDS.

Configure e inicie uma instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS for MySQL.

Para obter instruções, consulte
Criação de uma instância de 
banco de dados Amazon RDS na 
documentação do Amazon RDS. 
Verifique as versões compatíveis.

Administrador de sistemas

Migrar dados - opção 1 (usando ferramentas nativas)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas do 
MySQL ou ferramentas de 
terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

Para obter instruções, consulte a 
documentação das ferramentas 
MySQL, como mysqldbcopy,
mysqldump e Percona 
XtraBackup (para migração 
física).

Para obter mais informações 
sobre as opções, consulte a 
postagem do blog Opções de 
migração do MySQL para o 
Amazon RDS for MySQL ou 
Amazon Aurora MySQL.

DBA

Migrar dados - opção 2 (usando o AWS DMS)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados com o AWS DMS. Para obter instruções, consulte a
documentação do AWS DMS.

DBA

Execute tarefas preliminares antes da transferência

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Corrija discrepâncias na 
contagem de objetos.

Colete contagens de objetos do 
banco de dados de origem e do 
novo banco de dados de destino. 
Corrigir discrepâncias no banco 
de dados de destino.

DBA

Verifique dependências. Verifique se as dependências 
(links) de e para outros bancos 
de dados são válidas e 
funcionam conforme o esperado.

DBA

1849

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateInstance.html
https://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/mysqldbcopy.1.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html
https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-xtrabackup
https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-xtrabackup
http://aws.amazon.com/blogs/database/migration-options-for-mysql-to-amazon-rds-for-mysql-or-amazon-aurora-mysql/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migration-options-for-mysql-to-amazon-rds-for-mysql-or-amazon-aurora-mysql/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migration-options-for-mysql-to-amazon-rds-for-mysql-or-amazon-aurora-mysql/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migration-options-for-mysql-to-amazon-rds-for-mysql-or-amazon-aurora-mysql/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migrar um banco de dados MySQL on-

premises para o Amazon RDS for MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute testes. Se for um ciclo de testes, 
realize testes de consulta, reúna 
métricas e corrija problemas.

DBA

Corte o

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude para o banco de dados de 
destino.

Mude os aplicativos do cliente 
para a nova infraestrutura.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Forneça suporte para testes. Forneça suporte para testes 
funcionais de aplicativos.

DBA

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desligue os recursos. Desligue os recursos temporários 
da AWS que você criou para a 
migração.

DBA, administrador de sistemas

Valide os documentos do projeto. Revise e valide os documentos 
do projeto.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Reúna métricas. Reúna métricas como tempo 
de migração, porcentagem 
de esforço manual versus 
automatizado, economia de 
custos e assim por diante.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Encerre o projeto. Encerre o projeto e forneça 
feedback.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Descomissione o banco de 
dados de origem.

Quando todas as tarefas de 
migração e transferência 
estiverem concluídas, 
descomissione o banco de dados 
local.

DBA, administrador de sistemas

Recursos relacionados
Referências

• Estratégia de migração para bancos de dados relacionais
• Site do AWS DMS
• Documentação do AWS DMS
• Documentação do Amazon RDS
• Preços do Amazon RDS
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• VPCs e Amazon RDS
• Implantações do Amazon RDS Multi-AZ
• Migre bancos de dados MySQL locais para o Aurora MySQL usando Percona XtraBackup, Amazon EFS 

e Amazon S3

Tutoriais

• Primeiros passos com o AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon RDS

Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-
premises para o Amazon RDS for SQL Server

Criado por Henrique Lobao (AWS), Jonathan Pereira Cruz (AWS) e Vishal Singh (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Microsoft SQL Server Alvo: Amazon RDS for SQL 
Server

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão fornece orientação para a migração de um banco de dados Microsoft SQL Server on-
premises para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server. Ele descreve duas 
opções de migração: usar o AWS Data Migration Service (AWS DMS) ou usar ferramentas nativas do 
Microsoft SQL Server, como o Copy Database Wizard.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Microsoft SQL Server de origem em um datacenter on-premises

Limitações

• Limite de tamanho do banco de dados: 16 TB

Versões do produto

• SQL Server 2014-2019, edições Enterprise, Standard, Workgroup e Developer. Para obter a lista 
mais recente de versões e recursos compatíveis, consulte Microsoft SQL Server no Amazon RDS na 
documentação da AWS. Se você estiver usando o AWS DMS, consulte também Usar um banco de 
dados Microsoft SQL Server como destino para o AWS DMS para versões do SQL Server suportadas 
pelo AWS DMS.
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises

Pilha de tecnologia alvo

• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL Server 

Arquitetura de origem e destino

Usando o AWS DMS:

Usando ferramentas nativas do SQL Server:

Ferramentas
• O AWS DMS oferece suporte a vários tipos de bancos de dados de origem e destino. Para obter 

detalhes, consulte Instruções passo a passo do AWS DMS. Se o AWS DMS não oferecer suporte ao 
banco de dados de origem, selecione outro método para migrar os dados. 

• As ferramentas nativas do Microsoft SQL Server incluem backup e restauração, assistente de cópia de 
banco de dados, cópia e anexação de banco de dados.

Epopéias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a versão e o mecanismo 
do banco de dados de origem e 
de destino.

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  DBA, administrador de sistemas

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos de 
segurança do acesso à rede para 

  DBA, administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
bancos de dados de origem e de 
destino.

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA, administrador de sistemas

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  Administrador de sistemas

Crie grupos de segurança.   Administrador de sistemas

Configure e inicie uma instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS.

  DBA, administrador de sistemas

Migrar dados - opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas do 
SQL Server ou ferramentas de 
terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

  DBA

Migrar dados - opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados com o AWS DMS.   DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Corte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas
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Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA, administrador de sistemas

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Reúna métricas como tempo 
de migração, porcentagem 
de tarefas manuais versus 
automatizadas e economia de 
custos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Recursos relacionados
Referências

• Implantar o Microsoft SQL Server no Amazon Web Services 
• Site do AWS DMS
• Preços do Amazon RDS
• Produtos da Microsoft na AWS
• Licenciamento da Microsoft na AWS
• Microsoft SQL Server na AWS
• Uso da autenticação do Windows com uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server
• Implantações do Amazon RDS Multi-AZ

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do AWS DMS
• Conceitos básicos do Amazon RDS
• AWS DMS (vídeo) 
• Amazon RDS (vídeo) 

Migre dados do Microsoft Azure Blob para o Amazon 
S3 usando o Rclone
Criado por Suhas Basavaraj (AWS), Aidan Keane (AWS) e Corey Lane (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: contêiner de 
armazenamento do Microsoft 
Azure

Alvo: bucket do Amazon S3

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; 
armazenamento e backup
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Serviços da AWS: Amazon S3

Resumo
Esse padrão descreve como usar o Rclone para migrar dados do armazenamento de objetos do Microsoft 
Azure Blob para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você pode usar esse padrão 
para realizar uma migração única ou uma sincronização contínua dos dados. O Rclone é um programa de 
linha de comando escrito em Go e usado para mover dados em várias tecnologias de armazenamento de 
provedores de nuvem.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Dados armazenados no serviço de contêiner Azure Blob

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Contêiner de armazenamento Azure Blob

Pilha de tecnologias de destino

• Bucket do Amazon S3
• Instância Linux do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Arquitetura

Ferramentas
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
• O Rclone é um programa de linha de comando de código aberto inspirado no rsync. Ele é usado para 

gerenciar arquivos em várias plataformas de armazenamento em nuvem.

Práticas recomendadas
Ao migrar dados do Azure para o Amazon S3, tenha em mente estas considerações para evitar custos 
desnecessários ou velocidades de transferência lentas:

• Crie sua infraestrutura da AWS na mesma região geográfica da conta de armazenamento do Azure e do 
contêiner Blob, por exemplo, a Região da AWSus-east-1 (Norte da Virgínia) e a região do AzureEast 
US.

• Evite usar o NAT Gateway, se possível, pois ele acumula taxas de transferência de dados para a largura 
de banda de entrada e saída.

• Use um endpoint de gateway VPC para o Amazon S3 para aumentar o desempenho.
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• Considere o uso de uma instância EC2 baseada no processador AWS Graviton2 (ARM) para reduzir o 
custo e aumentar o desempenho em relação às instâncias Intel x86. O Rclone é altamente compilado de 
forma cruzada e fornece um binário ARM pré-compilado.

Epopeias
Prepare os recursos de nuvem da AWS e do Azure

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare um bucket do S3 como 
destino.

Crie um novo bucket do S3 na 
região apropriada da AWS ou 
escolha um bucket existente 
como destino para os dados que 
você deseja migrar.

Administrador da AWS

Crie uma função de instância do 
IAM para o Amazon EC2.

Crie uma nova função do AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) para o Amazon EC2. Essa 
função dá à sua instância do EC2 
acesso de gravação ao bucket 
do S3 de destino.

Administrador da AWS

Anexe uma política à função da 
instância do IAM.

Use o console do IAM ou a AWS 
Command Line Interface (AWS 
CLI) para criar uma política em 
linha para a função de instância 
do EC2 que permita permissões 
de acesso de gravação para o 
bucket do S3 de destino. Para 
ver um exemplo de política, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 1860).

Administrador da AWS

Inicie uma instância do EC2. Inicie uma instância do EC2 do 
Amazon Linux 2 configurada para 
usar a função de serviço do IAM 
recém-criada. Essa instância 
também precisará acessar os 
endpoints da API pública do 
Azure pela Internet. 

Observação: considere o uso 
de instâncias EC2 baseadas 
em AWS Graviton para reduzir 
custos. O Rclone fornece 
binários compilados com ARM.

Administrador da AWS

Crie um diretor de serviço do 
Azure AD.

Use a CLI do Azure para criar um 
diretor de serviço do Azure Active 
Directory (Azure AD) que tenha 
acesso somente para leitura ao 
contêiner de armazenamento 
de Blobs do Azure de origem. 
Para obter instruções, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 1860). Armazene 

Administrador de nuvem, Azure
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
essas credenciais em sua 
instância do EC2 no local~/
azure-principal.json.

Instale e configure o Rclone

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe e instale Rclone. Baixe e instale o programa de 
linha de comando Rclone. Para 
obter instruções de instalação, 
consulte a documentação de 
instalação do Rclone.

AWS geral, administrador de 
nuvem

Configurar o Rclone. Copie o seguinte 
arquivorclone.conf
de amostra.
AZStorageAccountSubstitua 
pelo nome da sua conta do 
Azure Storage eus-east-1
pela região da AWS em 
que seu bucket do S3 está 
localizado. Salve esse arquivo 
no local~/.config/rclone/
rclone.conf em sua instância 
do EC2.

[AZStorageAccount]
type = azureblob
account = AZStorageAccount
service_principal_file = 
 azure-principal.json

[s3]
type = s3
provider = AWS
env_auth = true
region = us-east-1

AWS geral, administrador de 
nuvem

Verifique a configuração do 
Rclone.

Para confirmar se o Rclone está 
configurado e as permissões 
estão funcionando corretamente, 
verifique se o Rclone pode 
analisar seu arquivo de 
configuração e se os objetos 
dentro do contêiner do Azure 
Blob e do bucket do S3 estão 
acessíveis. Veja a seguir, 
por exemplo, comandos de 
validação.

• Liste os controles remotos 
configurados no arquivo 
de configuração. Isso 
garantirá que seu arquivo de 

AWS geral, administrador de 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
configuração esteja sendo 
analisado corretamente. 
Revise a saída para verificar 
se ela corresponde ao 
seurclone.conf arquivo.

rclone listremotes
AZStorageAccount:
s3:

• Liste os contêineres do Azure 
Blob na conta configurada.
AZStorageAccountSubstitua 
pelo nome da conta de 
armazenamento que você 
usou norclone.conf
arquivo.

rclone lsd 
 AZStorageAccount:
2020-04-29 08:29:26  docs

• Liste os arquivos no contêiner 
Azure Blob. Substitua os 
documentos nesse comando 
por um nome real de contêiner 
Blob em sua conta de 
armazenamento do Azure.

rclone ls 
 AZStorageAccount:docs
824884 administrator-
en.a4.pdf

• Liste os buckets em sua conta 
da AWS.

[root@ip-10-0-20-157 ~]# 
 rclone lsd s3:
2022-03-07 01:44:40        
 examplebucket-01
2022-03-07 01:45:16        
 examplebucket-02
2022-03-07 02:12:07        
 examplebucket-03

• Liste os arquivos no bucket do 
S3.

[root@ip-10-0-20-157 
 ~]# rclone ls 
 s3:examplebucket-01
template0.yaml
template1.yaml
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Migre dados usando o Rclone

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre dados de seus 
contêineres.

Execute o comando Rclone copy
or sync.   

Exemplo: copiar

Esse comando copia dados 
do contêiner do Azure Blob de 
origem para o bucket do S3 de 
destino.

rclone copy 
 AZStorageAccount:blob-
container 
 s3:examplebucket-01

Exemplo: sincronização

Esse comando sincroniza os 
dados entre o contêiner do Azure 
Blob de origem e o bucket do S3 
de destino.

rclone sync 
 AZStorageAccount:blob-
container 
 s3:examplebucket-01

Importante: Quando você usa 
o comando sync, os dados que 
não estão presentes no contêiner 
de origem serão excluídos do 
bucket do S3 de destino.

AWS geral, administrador de 
nuvem

Sincronize seus contêineres. Depois que a cópia inicial for 
concluída, execute o comando 
Rclone sync para a migração 
contínua para que somente os 
novos arquivos que estejam 
ausentes no bucket do S3 de 
destino sejam copiados.

AWS geral, administrador de 
nuvem

Verifique se os dados foram 
migrados com êxito.

Para verificar se os dados foram 
copiados com êxito para o bucket 
do S3 de destino, execute os 
comandos Rclone lsd e ls.

AWS geral, administrador de 
nuvem

Recursos relacionados
• Guia do usuário do Amazon S3 (documentação da AWS)
• Funções do IAM para o Amazon EC2 (documentação da AWS)
• Criação de um contêiner do Microsoft Azure Blob (documentação do Microsoft Azure)
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• Comandos Rclone (documentação do Rclone)

Informações adicionais
Exemplo de política de função para instâncias do EC2

Essa política dá à sua instância do EC2 acesso de leitura e gravação a um bucket específico em sua 
conta. Se o bucket usa uma chave gerenciada pelo cliente para criptografia no lado do servidor, a política 
pode precisar de acesso adicional ao AWS Key Management Service (AWS KMS).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::BUCKET_NAME/*", 
              "arn:aws:s3:::BUCKET_NAME" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }     
    ]
}

Criação de um diretor de serviço do Azure AD somente para leitura

Um diretor de serviço do Azure é uma identidade de segurança usada pelos aplicativos, serviços e 
ferramentas de automação do cliente para acessar recursos específicos do Azure. Pense nisso como uma 
identidade de usuário (login e senha ou certificado) com uma função específica e permissões rigidamente 
controladas para acessar seus recursos. Para criar um diretor de serviço somente leitura para seguir as 
permissões de menor privilégio e proteger os dados no Azure contra exclusões acidentais, siga estas 
etapas:

1. Faça login no portal de sua conta na nuvem do Microsoft Azure e inicie o Cloud Shell PowerShell ou use 
a Interface de Linha de Comando (CLI) do Azure em sua estação de trabalho.

2. Crie um diretor de serviço e configure-o com acesso somente para leitura à sua conta de 
armazenamento do Azure Blob. Salve a saída JSON desse comando em um arquivo local 
chamadoazure-principal.json. O arquivo será carregado para sua instância do EC2. Substitua 
as variáveis de espaço reservado que são mostradas entre colchetes ({e}) por seu ID de assinatura do 
Azure, nome do grupo de recursos e nome da conta de armazenamento.

az ad sp create-for-rbac `
--name AWS-Rclone-Reader `
--role "Storage Blob Data Reader" `
--scopes /subscriptions/{Subscription ID}/resourceGroups/{Resource Group Name}/
providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{Storage Account Name}
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Migre do Couchbase Server para o Couchbase 
Capella na AWS
Criado por Battulga Purevragchaa (AWS), Mark Gamble e Saurabh Shanbhag (AWS)

Meio ambiente: Produção Origem:  Servidor Couchbase Destino:  Couchbase Capella

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Todas as outras 
workloads

Tecnologias: Migração; Análise; 
Bancos de dados

Resumo
O Couchbase Capella é um banco de dados NoSQL como serviço (DBaaS) totalmente gerenciado para 
aplicativos de missão crítica (por exemplo, perfis de usuário ou catálogos on-line e gerenciamento de 
inventário). O Couchbase Capella gerencia sua carga de trabalho de DBaaS em uma conta da Amazon 
Web Services (AWS) gerenciada pelo Couchbase. O Capella facilita a execução e o gerenciamento da 
replicação de vários clusters, várias regiões da AWS, multicloud e nuvem híbrida em uma única interface.

O Couchbase Capella ajuda você a escalar instantaneamente seus aplicativos do Couchbase Server, 
ajudando você a criar clusters de vários nós em minutos. O Couchbase Capella oferece suporte a todos os 
recursos do Couchbase Server, incluindo N1QL, pesquisa de texto completo, serviço de eventos e serviço 
de análise. Também elimina a necessidade de gerenciar instalações, atualizações, backups e manutenção 
geral do banco de dados. 

Esse padrão descreve as etapas e as melhores práticas para migrar um ambiente autogerenciado do
Couchbase Server para a Nuvem AWS. O padrão fornece um processo repetível para migrar dados e 
índices dos clusters do Couchbase Server, executados no local ou na nuvem, para o Couchbase Capella. 
O uso dessas etapas ajuda a evitar problemas durante a migração e acelera o processo geral de migração.

Esse padrão fornece as duas opções de migração a seguir:

• A opção 1 é apropriada se você tiver menos de 50 índices para migrar. 

• A opção 2 é apropriada se você tiver mais de 50 índices para migrar. 

Você também pode configurar dados de amostra em seu Couchbase Server autogerenciado para 
acompanhar o guia de migração.

Se você escolher a opção de migração 2, ou se estiver usando escopos ou coleções diferentes do valor 
padrão, deverá usar o arquivo de configuração de exemplo, que está na seção Informações adicionais.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta paga existente do Couchbase Capella. Você também pode criar uma conta Couchbase 
Capella na AWS e usar o teste gratuito do Couchbase Capella e, em seguida, fazer o upgrade para uma 
conta paga para configurar seu cluster para a migração. Para começar com a versão de teste, siga as 
instruções em Introdução ao Couchbase Capella.

• Um ambiente existente e autogerenciado do Couchbase Server no local ou implantado em um provedor 
de serviços em nuvem. 

• Para a opção de migração 2, Couchbase Shell e um arquivo de configuração. Para criar o arquivo de 
configuração, você pode usar o arquivo de exemplo que está na seção Informações adicionais.
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• Familiaridade com a administração do Couchbase Server e do Couchbase Capella.
• Familiaridade com abrir portas TCP e executar comandos em uma interface de linha de comando (CLI).

O processo de migração também requer as funções e a experiência descritas na tabela a seguir.

Role (Função) Experiência Responsabilidades

Administrador do Couchbase • Familiaridade com o 
Couchbase Server e o 
Couchbase Capella

• O conhecimento básico da 
linha de comando é útil, mas 
não obrigatório

• Couchbase Server e Capella 
— tarefas específicas

Administrador de sistemas, 
administrador de TI

• Familiaridade com o 
ambiente e a administração 
autogerenciados do sistema 
Couchbase Server

• Abrindo portas e determinando 
endereços IP em nós de 
cluster autogerenciados do 
Couchbase Server

Limitações

• Esse padrão é usado para migrar dados, índices e índices do Couchbase Full Text Search do 
Couchbase Server para o Couchbase Capella na AWS. O padrão não se aplica à migração do
Couchbase Eventing Service nem ao Couchbase Analytics.

• O Couchbase Capella está disponível em várias regiões da AWS. Para up-to-date obter informações 
sobre as regiões que a Capella suporta, consulte Requisitos do provedor de nuvem.

Versões do produto

• Couchbase Server (Community ou Enterprise) Edition versão 5.x ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Servidor Couchbase

Pilha de tecnologias alvo

• Couchbase Capella

Arquitetura alvo

1. Você acessa o Couchbase Capella usando o Plano de Controle Capella. É possível usar o Capella 
Control Plane para fazer o seguinte:
• Controle e monitore sua conta.
• Gerencie clusters e dados, índices, usuários e grupos, permissões de acesso, monitoramento e 

eventos.
2. Os clusters são criados.
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3. O Capella Data Plane está na conta da AWS gerenciada pelo Couchbase. Depois de criar um novo 
cluster, o Couchbase Capella o implanta em várias zonas de disponibilidade na região selecionada da 
AWS.

4. Você pode desenvolver e implantar aplicativos Couchbase em uma VPC em sua conta da AWS. 
Normalmente, essa VPC acessa o Capella Data Plane por meio do emparelhamento de VPC.

Ferramentas
• O Couchbase Cross Data Center Replication (XDCR) ajuda a replicar dados em clusters localizados 

em diferentes provedores de nuvem e data centers diferentes. Ele é usado para migrar dados para o 
Couchbase Capella a partir de clusters autogerenciados do Couchbase Server.

Observações: O XDCR não pode ser usado com o Couchbase Server Community Edition para migrar 
para o Couchbase Capella. Em vez disso, você pode usar cbexport. Para obter mais informações, 
consulte Migrate data do Community Edition epic.

• O Couchbase Shell é um shell de linha de comando para o Couchbase Server e o Couchbase Capella 
acessarem clusters locais e remotos do Couchbase. Nesse padrão, o Couchbase Shell é usado para 
migrar índices.

• cbexport é um utilitário Couchbase para exportar dados do cluster Couchbase. Incluído nas ferramentas 
CLI do Couchbase Server.

Épicos
Preparar-se para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Avalie o tamanho do cluster 
autogerenciado do Couchbase 
Server.

Faça login no Couchbase Web 
Console para Couchbase Server 
e avalie os nós e buckets do seu 
cluster autogerenciado. 

1. Para mostrar uma lista dos 
nós do cluster, escolha a 
guia Servidores na barra de 
navegação. 

2. Registre o número de nós e 
escolha cada nó na lista para 
exibir suas propriedades. 

3. Registre a memória e o 
armazenamento de cada nó 
individual.

4. Escolha a guia Buckets
na barra de navegação e, 
em seguida, escolha cada 
compartimento na lista para 
exibir suas propriedades. 
Registre a configuração de 
cota de RAM e resolução de 
conflitos para cada bucket.

Você usará suas configurações 
de cluster autogerenciadas do 

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Couchbase Server como um 
guia geral para dimensionar e 
configurar o cluster de destino no 
Couchbase Capella.

Para obter ajuda com um 
exercício de dimensionamento 
mais detalhado do Couchbase 
Capella, entre em contato com a 
Couchbase.

Registre a distribuição do 
Couchbase Service no cluster 
autogerenciado do Couchbase 
Server.

1. No Couchbase Web Console, 
escolha a guia Servidores
para exibir a lista de nós do 
cluster. 

2. Escolha cada nó para exibir 
suas propriedades e, em 
seguida, registre a distribuição 
do Couchbase Service 
para cada nó (Serviço de 
Dados, Serviço de Consulta,
Serviço de Índice, Serviço de 
Pesquisa, Serviço de Análise
e Serviço de Eventos).

Administrador do Couchbase

Registre os endereços IP dos 
nós de cluster autogerenciados 
do Couchbase Server.

(Ignore essa etapa se você 
estiver usando a Community 
Edition.) Registre o endereço 
IP de cada nó em seu cluster. 
Eles serão adicionados à 
lista de permissões em seu 
cluster Couchbase Capella 
posteriormente.

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas

Implante e configure recursos no Couchbase Capella

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolher um modelo. 1. Faça login no seu Couchbase 
Capella Control Plane, escolha 
a guia Dashboard ou a guia
Clusters na navegação 
principal e escolha Create 
Cluster. 

2. Usando as informações que 
você registrou na avaliação 
do seu cluster autogerenciado 
do Couchbase Server, 
escolha o modelo de cluster 
que atenda aos requisitos 
da configuração. Se você 
não encontrar um modelo 
apropriado, escolha Modelo 

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
personalizado no editor de
dimensionamento de clusters.

Escolha e configure os nós. Escolha e configure os nós 
de acordo com seu ambiente 
de cluster autogerenciado do 
Couchbase Server, incluindo o 
número de nós, distribuição de 
serviços, computação ou RAM e 
armazenamento.

O Couchbase Capella usa 
as melhores práticas de
escalonamento multidimensional. 
Os serviços e os nós só podem 
ser escolhidos de acordo 
com as melhores práticas de 
implantação. Isso pode significar 
que você não pode igualar 
exatamente as configurações do 
seu cluster autogerenciado do 
Couchbase Server.

Administrador do Couchbase

Implante o cluster. Escolha uma zona de suporte 
e um pacote de suporte e, em 
seguida, implante o cluster. 
Para obter instruções e etapas 
detalhadas, consulte Criar um 
cluster na documentação do 
Couchbase.

Importante: Se você estiver 
usando o teste gratuito do 
Couchbase Capella, deverá 
convertê-lo em uma conta paga 
antes de iniciar sua migração. 
Para converter sua conta, 
abra a seção Faturamento do 
Couchbase Capella Control 
Plane e escolha Adicionar ID 
de ativação. O ID de ativação é 
enviado para seu endereço de 
e-mail de contato de cobrança 
após você concluir um contrato 
de compra com o Couchbase 
Sales ou depois de fazer uma 
compra por meio do AWS 
Marketplace.

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário com credencial 
de banco de dados.

Um usuário com credencial de 
banco de dados é específico 
de um cluster e consiste em um 
nome de usuário, senha e um 
conjunto de privilégios de bucket. 
Esse usuário é necessário para 
criar buckets e acessar dados do 
bucket. 

No Couchbase Capella Control 
Plane, crie uma credencial 
de banco de dados para o 
novo cluster seguindo as 
instruções em Configurar 
credenciais do banco de dados 
na documentação do Couchbase 
Capella.

Observações: Um usuário 
da organização precisa 
de credenciais de função 
organizacional atribuídas a ele 
se quiser acessar os dados do 
bucket em um cluster específico, 
remotamente ou por meio da 
interface do usuário Couchbase 
Capella. Isso é separado das 
credenciais do banco de dados, 
que normalmente são usadas 
por aplicativos e integrações. A 
criação do usuário organizacional 
permite criar e gerenciar os 
buckets de destino em seu 
cluster Couchbase Capella.

Administrador do Couchbase

Se estiver usando a opção de 
migração 2, instale o Couchbase 
Shell.

Você pode instalar o Couchbase 
Shell em qualquer sistema 
que tenha acesso de rede 
ao seu Couchbase Server 
autogerenciado e aos clusters 
Couchbase Capella. Para 
obter mais informações, 
consulte Instalar o Couchbase 
Shell versão 1.0.0-beta.5 na 
documentação do Couchbase 
Shell.

Confirme se o Couchbase 
Shell está instalado testando 
uma conexão com seu cluster 
autogerenciado em um terminal 
de linha de comando.

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Permita endereços IP. 1. No Couchbase Capella 
Control Plane, escolha
Clusters e, em seguida, 
escolha seu cluster de 
destino. 

2. Escolha a guia Connect para 
o cluster e registre o endpoint 
de conexão do seu cluster que 
está listado em Gerenciar IP 
permitido.

3. Para adicionar o endereço 
IP do sistema em que 
você instalou o Couchbase 
Shell e o endereço IP 
de suas instâncias de 
cluster autogerenciadas do 
Couchbase Server como 
endereços IP permitidos, faça 
o seguinte: 
a. Em Rede de longa 

distância, escolha
Gerenciar IP permitido. 

b. Escolha Adicionar IP 
permitido, digite o endereço 
IP do sistema em que você 
instalou o Couchbase Shell 
e escolha Adicionar IP. 

c. Repita a etapa anterior 
para adicionar o endereço 
IP da sua instância de 
cluster autogerenciada do 
Couchbase Server. 

Para obter mais informações 
sobre endereços IP permitidos, 
consulte Configurar endereços IP 
permitidos na documentação do 
Couchbase.

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar certificados. 1. Para baixar o certificado raiz 
do seu cluster, em Certificado 
raiz, escolha Baixar. 

2. Salve o certificado raiz usando 
a extensão de arquivo .pem 
em uma pasta no sistema que 
executará o Couchbase Shell.

3. Em seguida, faça login no 
console web do Couchbase 
Server autogerenciado, 
escolha Segurança na barra 
de navegação esquerda e 
escolha a guia Certificados.

4. Copie o certificado raiz do 
seu cluster autogerenciado do 
Couchbase Server e salve-
o como um arquivo .pem 
na mesma pasta em que 
você salvou o arquivo de 
certificado raiz do seu cluster 
Couchbase Capella. Para 
obter mais informações sobre 
o certificado raiz, consulte
Certificado na documentação 
do Couchbase Server.

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas

Crie o arquivo de configuração 
do Couchbase Shell.

Crie um dotfile de configuração 
no diretório inicial da 
instalação do Couchbase 
Shell (por exemplo,/
<HOME_DIRECTORY>/.cbsh/
config). Para obter mais 
informações, consulte Config 
dotfiles na documentação do 
Couchbase.

Adicione propriedades de 
conexão para os clusters de 
origem e destino ao arquivo de 
configuração. Você pode usar 
o arquivo de configuração de 
exemplo que está na seção
Informações adicionais e editar 
as configurações dos seus 
clusters. 

Salve o arquivo de configuração 
com as configurações 
atualizadas na.cbsh
pasta (por exemplo,/
<HOME_DIRECTORY>/.cbsh/
config).

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie compartimentos de destino. Para cada bucket de origem, 
crie um bucket de destino em 
seu cluster Couchbase Capella 
seguindo as instruções em Criar 
um bucket na documentação do 
Couchbase.

As configurações do bucket de 
destino devem corresponder 
aos nomes dos intervalos, às 
configurações de memória e 
às configurações de resolução 
de conflitos dos buckets em 
seu cluster autogerenciado do 
Couchbase Server.

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie escopos e coleções. Cada bucket contém um 
escopo e uma coleção 
padrão com o espaço de 
teclas_default._default. 
Se você estiver usando qualquer 
outro espaço de chave para seu 
escopo e coleção, deverá criar 
espaços de chave idênticos no 
cluster Capella de destino.

1. Abra o terminal da linha de 
comando no sistema em que 
você instalou o Couchbase 
Shell. 

2. Para iniciar o Couchbase 
Shell, execute o seguinte 
comando:

./cbsh

3. Para cada bucket que você 
deseja migrar, crie escopos e 
coleções no cluster Capella 
executando os seguintes 
comandos. Certifique-se de 
<BUCKET_NAME>substituir 
pelo nome do bucket que você 
deseja migrar.

scopes --clusters "On-
Prem-Cluster" --bucket 
 <BUCKET_NAME> | select 
 scope | where scope != 
 "_default" | each { |it| 
 scopes create $it.scope --
clusters "Capella-Cluster" }
collections --clusters 
 "On-Prem-Cluster" --bucket 
 <BUCKET_NAME> | select 
 scope collection | where 
 $it.scope != "_default" 
 | where $it.collection !
= "_default" | each { |
it| collections create 
 $it.collection --clusters 
 "Capella-Cluster" --bucket 
 <BUCKET_NAME> --scope 
 $it.scope }

Administrador do Couchbase
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Migre os dados da Enterprise Edition

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra as portas TCP nos nós 
de cluster autogerenciados do 
Couchbase Server.

Certifique-se de que as portas 
apropriadas estejam abertas 
para comunicação XDCR nos 
nós do cluster autogerenciado 
do Couchbase Server. Para 
obter mais informações, consulte 
a documentação de ports do 
Couchbase Server.

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas

Se você estiver usando o 
Couchbase Server Enterprise 
Edition, configure o Couchbase 
XDCR.

1. Na navegação principal do 
Couchbase Capella Control 
Plane, escolha Clusters e, em 
seguida, escolha o cluster de 
destino para migração. 

2. Em Certificado raiz, escolha
Copiar.

3. Faça login no console 
web do Couchbase Server 
autogerenciado e, na 
navegação principal, escolha
XDCR. Em seguida, escolha
Adicionar controle remoto. 

4. Insira as seguintes 
configurações: 
• Nome do cluster — Um 

nome para a conexão do 
cluster Capella

• IP/hostname — O endpoint 
de conexão para seu cluster 
Couchbase Capella

• Nome de usuário para o 
cluster remoto — O usuário 
do banco de dados do seu 
cluster Couchbase Capella

• Senha — A senha do 
usuário do banco de dados 
para seu cluster Couchbase 
Capella

• Ativar conexão segura — 
Selecionado

• Completo (senha e dados 
criptografados por TLS) — 
Selecionado

5. Cole o certificado raiz do 
cluster Capella que você 
copiou anteriormente e 
escolha Salvar.

Administrador do Couchbase

Inicie o Couchbase XDCR. 1. No console web do 
Couchbase Server 
autogerenciado, escolha

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
XDCR na navegação 
principal e escolha Adicionar 
replicação.

2. Insira as seguintes 
configurações:
• Replicar do bucket — 

Selecione o bucket de 
origem para migração.

• Bucket remoto — Insira o 
nome do bucket de destino.

• Cluster remoto — selecione 
o cluster de destino que 
você criou anteriormente.

3. Escolha Salvar replicação. O 
processo de replicação deve 
começar em alguns segundos.

Migre os índices usando a opção 1

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre índices de cluster 
autogerenciados para o 
Couchbase Capella.

Importante: Recomendamos 
esse processo se você tiver 
menos de 50 índices para migrar. 
Se você tiver mais de 50 índices 
para migrar, é recomendável 
usar a opção de migração 2.

1. No Couchbase Web Console, 
escolha Índices.

2. Na lista de índices, escolha 
o primeiro índice que você 
deseja migrar. A definição do 
índice é então exibida.

3. Copie a definição do 
índice usando aCREATE
instrução, mas não copieWITH 
{ "defer_build":true }.

Por exemplo, no exemplo de 
definição de índice a seguir, 
você copiaria somenteCREATE 
INDEX `cityindex` 
ON `travel-
sample`(`city`). 

CREATE INDEX 
 `cityindex` ON `travel-
sample`(`city`) WITH 
 { "defer_build":true }

4. No Couchbase Capella 
Control Plane, escolha

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Clusters e, em seguida, 
escolha o cluster de destino. 

5. Na lista suspensa 
Ferramentas, escolha Query 
Workbench. Cole aCREATE
instrução que você copiou 
anteriormente no Editor de 
consultas e escolha Executar. 
Isso cria e constrói o índice.

6. Para confirmar que o índice foi 
criado, escolha Índices na lista 
suspensa Ferramentas. A lista 
mostra que o índice foi criado 
e criado.

7. Repita esse processo para 
cada índice que deve ser 
migrado.

Migre os índices usando a opção 2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre as definições do índice. Importante: Recomendamos 
esse processo se você tiver mais 
de 50 índices para migrar. Se 
você tiver menos de 50 índices 
para migrar, recomendamos que 
você use a opção de migração 1.

1. Abra o terminal da linha de 
comando no sistema em que 
você instalou o Couchbase 
Shell. 

2. Para iniciar o Couchbase 
Shell, execute o seguinte 
comando:

./cbsh

3. Para se conectar ao cluster 
autogerenciado do Couchbase 
Server, execute o seguinte 
comando:

cb-env cluster On-Prem-
Cluster

4. Para migrar definições 
de índice do cluster 
autogerenciado do Couchbase 
Server para o cluster 
Couchbase Capella, execute 
o comando a seguir para 

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
cada bucket que você 
deseja migrar. Certifique-se 
de<BUCKET_NAME> substituir 
pelo nome do bucket que 
corresponde aos índices que 
você deseja migrar. Essa 
opção de migração exige 
que os nomes do bucket 
de destino sejam idênticos 
aos nomes dos intervalos de 
origem.

query indexes --
definitions | where bucket 
 =~ <BUCKET_NAME>| get 
 definition | each { |
it| query $it --clusters 
 Capella-Cluster }
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie as definições do índice. 1. Para mudar de contexto para 
o cluster Couchbase Capella, 
execute o seguinte comando:

cb-env cluster Capella-
Cluster

2. Para criar as definições de 
índice que foram migradas 
para o cluster Couchbase 
Capella, execute o comando 
a seguir,<BUCKET_NAME>
substituindo-o pelo nome do 
bucket que corresponde aos 
índices que você deseja criar.

query 'SELECT RAW 
 CONCAT("BUILD INDEX ON 
 ", k , "(['", CONCAT2 
 ("','", inames), "']);") 
 FROM system:indexes 
 AS s LET bid = 
 CONCAT("`",s.bucket_id, 
 "`"), sid = CONCAT("`", 
 s.scope_id, "`"), 
 kid = CONCAT("`", 
 s.keyspace_id, "`"), k 
 = NVL2(bid, CONCAT2(".", 
 bid, sid, kid), kid) 
 WHERE s.namespace_id 
 = "default" AND 
 s.bucket_id = "" GROUP 
 BY k LETTING inames 
 = ARRAY_AGG(s.name) 
 FILTER (WHERE s.state 
 = 'deferred') HAVING 
 ARRAY_LENGTH(inames) > 
 0;' | each { |it| query 
 $it }

3. Repita para cada balde.

Administrador do Couchbase, 
administrador de sistemas

Migrar índices de pesquisa de texto completo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Migre índices de pesquisa 
de texto completo de clusters 
autogerenciados para o 
Couchbase Capella.

1. No Couchbase Web Console, 
escolha Pesquisar. 

2. Na lista de índices de 
pesquisa de texto completo 
(FTS), escolha o primeiro 
índice FTS que você deseja 
migrar, escolha Mostrar 
definição de índice JSON e 
escolha Copiar para a área de 
transferência. Anote o nome 

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do índice e o bucket ao qual 
ele pertence.

3. No Couchbase Capella 
Control Plane, escolha
Clusters e, em seguida, 
escolha o cluster de destino. 

4. Na lista suspensa 
Ferramentas, escolha
Pesquisa de texto completo. 

5. Escolha Importar índice e cole 
a definição do índice FTS. 

6. Insira o nome do índice, 
selecione o bucket correto, 
conforme indicado no cluster 
autogerenciado, e escolha
Criar.

7. Repita esse processo para 
cada índice do FTS que deve 
ser migrado.

Migre dados do Couchbase Community Edition

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exporte dados do Couchbase 
Server Community Edition 
autogerenciado.

O XDCR criptografado não 
está disponível no Couchbase 
Community Edition. Você pode 
exportar dados do Couchbase 
Community Edition e importá-los 
manualmente para o Couchbase 
Capella.

Para exportar dados do bucket 
de origem, usecbexport na 
linha de comando.

O comando a seguir é fornecido 
como exemplo.

cbexport json \
--cluster localhost \
--bucket <SOURCE BUCKET 
 NAME> \
--format lines \
--username <USERNAME> \
--password <PASSWORD> \
--include-key cbkey \
--scope-field cbscope \
--collection-field cbcoll \
--output 
 cbexported_data.json

Observe 
quecbkey,cbscopecbcoll, 

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ecbexported_data.json são 
rótulos arbitrários. Eles serão 
referenciados posteriormente 
no processo, portanto, se você 
optar por nomeá-los de forma 
diferente, anote-os.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe dados para o Couchbase 
Capella.

1. No Couchbase Capella 
Control Plane, escolha
Clusters e, em seguida, 
escolha o cluster de destino.

2. Na lista suspensa
Ferramentas, escolha
Importar. Isso abrirá um 
assistente com as seis etapas 
a seguir:
a. Bucket: escolha o bucket de 

destino.
b. Arquivo — Escolha JSON, 

escolha Linhas e escolha
Usando seu navegador da 
web. Se você tiver uma 
grande quantidade de 
dados, poderá explorar 
a opção Manualmente. 
Selecione o arquivo criado 
porcbexport.   

c. Coleções — Escolha
Mapeamento de coleção 
personalizado. 

Se seu banco de dados 
da Community Edition não 
usa escopos ou coleções, 
ou usa somente _default, 
você pode escolher a opção
Selecionar coleção única
em vez disso.

Para Expressão de 
mapeamento de coleção, 
insira%cbscope%.
%cbcoll%. Para verificar 
se essa expressão funciona 
corretamente, você pode 
colar dados de exemplo, 
como os seguintes.

{ "cbscope":"inventory", 
 "cbcoll":"landmark", 
 "cbkey":"landmark_3991" }

d. Chave — Escolha a
geração de clientes. (Se 
você não se importa em 
preservar as chaves dos 
dados que está importando, 
selecione UUID gerado 
automaticamente e 
prossiga para a etapa 5.) 
Para Expressão do gerador 

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de nome de chave, digite
%cbkey%. Para verificar se 
essa expressão funciona 
corretamente, cole alguns 
dados de exemplo.

e. Configurações — Escolha
Ignorar campos e digite
cbscope, cbcoll, cbkey. 
Esses campos contêm 
informações transitórias 
que não precisam estar no 
bucket de destino após uma 
importação. Deixe as outras 
configurações nos valores 
padrão.

f. Importar — Revise e 
escolha Importar quando 
estiver pronto. Aguarde o 
upload e a importação dos 
dados.

Para arquivos grandes, o 
Couchbase Capella oferece 
suporte à importação por linha 
de comando usando cURL. 
Você pode explorar as opções 
de importação com mais 
detalhes em Importar dados na 
documentação do Couchbase 
Capella.

Testar e verificar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verificar a migração de dados. 1. No Couchbase Capella 
Control Plane, escolha
Clusters e, em seguida, 
escolha o cluster de destino 
na sua lista de clusters. 

2. Escolha a guia Buckets
para seu cluster de destino. 
Verifique se o número de
itens (documentos) no bucket 
de destino corresponde ao 
número de itens no bucket de 
origem.

3. No cluster de destino, na 
lista suspensa Ferramentas, 
escolha Documentos. 
Verifique se todos os 
documentos foram migrados.

Administrador do Couchbase
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. (Opcional) Depois que todos 

os dados forem migrados, 
você poderá desligar a 
replicação excluindo-a. Para 
obter mais informações, 
consulte Excluir uma 
replicação na documentação 
do Couchbase.

Verifique a migração do índice. No Couchbase Capella Control 
Plane, na lista suspensa
Ferramentas do seu cluster 
de destino, escolha Índices. 
Verifique se os índices foram 
migrados e criados.

Administrador do Couchbase

Verifique os resultados da 
consulta.

1. No Couchbase Capella 
Control Plane, na lista 
suspensa Ferramentas do seu 
cluster de destino, escolha
Query Workbench. 

2. Execute um exemplo de 
consulta N1QL ou uma 
consulta usada em seu 
aplicativo. Certifique-se de 
receber os mesmos resultados 
de quando executou a 
consulta em seu cluster 
autogerenciado do Couchbase 
Server.

Administrador do Couchbase

Verifique os resultados da 
pesquisa em texto completo 
(aplicável se você migrou índices 
FTS).

1. No Couchbase Capella 
Control Plane, na lista 
suspensa Ferramentas do seu 
cluster de destino, escolha
Pesquisa de texto completo. 

2. Selecione um índice FTS 
escolhendo seu nome. 

3. Escolha Pesquisar. 
4. Insira um exemplo de consulta 

de pesquisa e escolha
Pesquisar. 

5. Verifique se os resultados são 
os mesmos de quando você 
executa a pesquisa em seu 
cluster autogerenciado.

Administrador do Couchbase

Recursos relacionados
Prepare a migração

• Comece com o teste gratuito do Couchbase Capella
• Requisitos do provedor de nuvem para o Couchbase Capella
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• Diretrizes de dimensionamento do Couchbase Capella

Migre os dados e os índices

• Couchbase XDCR
• Documentação do Couchbase Shell

SLAs e suporte do Couchbase Capella

• Acordos de nível de serviço (SLAs) do Couchbase Capella
• Política de suporte do Couchbase Capella Service

Informações adicionais
O código a seguir é um exemplo de arquivo de configuração para o Couchbase Shell. 

Version = 1 
  
[[clusters]]
identifier = "On-Prem-Cluster"
hostnames = ["<SELF_MANAGED_COUCHBASE_CLUSTER>"]
default-bucket = "travel-sample"
username = "<SELF_MANAGED_ADMIN>"
password = "<SELF_MANAGED_ADMIN_PWD>"
tls-cert-path = "/<ABSOLUTE_PATH_TO_SELF_MANAGED_ROOT_CERT>"
data-timeout = "2500ms"
connect-timeout = "7500ms"
query-timeout = "75s" 
  
[[clusters]]
identifier = "Capella-Cluster"
hostnames = ["<COUCHBASE_CAPELLA_ENDPOINT>"]
default-bucket = "travel-sample"
username = "<CAPELLA_DATABASE_USER>"
password = "<CAPELLA_DATABASE_USER_PWD>"
tls-cert-path = "/<ABSOLUTE_PATH_TO_COUCHBASE_CAPELLA_ROOT_CERT>"
data-timeout = "2500ms"
connect-timeout = "7500ms"
query-timeout = "75s"

Antes de salvar o arquivo de configuração, use a tabela a seguir para garantir que você tenha adicionado 
suas próprias informações de origem e de destino do cluster.

 

<SELF_MANAGED_COUCHBASE_CLUSTER> Use o endereço IP do seu cluster autogerenciado 
do Couchbase Server.

<SELF_MANAGED_ADMIN> Use o usuário administrador para seu cluster 
autogerenciado do Couchbase Server.

<ABSOLUTE_PATH_TO_SELF_MANAGED_ROOT_CERT>Use o caminho absoluto para o arquivo 
de certificado raiz salvo para seu cluster 
autogerenciado do Couchbase Server.

<COUCHBASE_CAPELLA_ENDPOINT> Use o endpoint de conexão para seu cluster 
Couchbase Capella.

1881

https://docs.couchbase.com/cloud/clusters/sizing.html
https://docs.couchbase.com/cloud/clusters/xdcr/xdcr.html
https://couchbase.sh/docs/
https://www.couchbase.com/capellasla
https://www.couchbase.com/support-policy/cloud
https://couchbase.sh/docs/#_the_config_dotfiles


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre da IBM WebSphere para o 
Apache Tomcat no Amazon EC2

<CAPELLA_DATABASE_USER> Use o usuário do banco de dados para seu cluster 
Couchbase Capella.

<CAPELLA_DATABASE_USER_PWD> Use a senha de usuário do banco de dados para 
seu cluster Couchbase Capella.

<ABSOLUTE_PATH_TO_COUCHBASE_CAPELLA_ROOT_CERT>Use o caminho absoluto para o arquivo de 
certificado raiz salvo para seu cluster Couchbase 
Capella.

Migre do IBM WebSphere Application Server para o 
Apache Tomcat no Amazon EC2

Criado por Neal Ardeljan (AWS) e Afroz Khan (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Aplicativos Alvo: Apache Tomcat em uma 
instância do Amazon EC2

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: IBM; código 
aberto

Tecnologias: migração; sites e 
aplicativos da web

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão mostra as etapas de migração de um sistema local Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 ou 
posterior que está executando o IBM WebSphere Application Server (WAS) para o RHEL 8 executando o 
Apache Tomcat em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 

O padrão pode ser aplicado às seguintes versões de origem e de destino: 

• WebSphere Servidor de aplicativos 7.x para Apache Tomcat 8 (com Java 7 ou posterior) 
• WebSphere Servidor de aplicativos 8.x para Apache Tomcat 8 (com Java 7 ou posterior) 
• WebSphere Servidor de aplicativos 8.5.5.x para Apache Tomcat 9 (com Java 8 ou posterior) 
• WebSphere Servidor de aplicativos 8.5.5.x para Apache Tomcat 10 (com Java 8 ou posterior) 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Código Java de origem, com as seguintes pressuposições:

• Usa a versão do Java Development Kit (JDK) do Java 7 ou posterior
• Usa a estrutura Spring ou Apache Struts
• Não usa a estrutura Enterprise Java Beans (EJB) ou qualquer outra funcionalidade de WebSphere 

servidor que não esteja prontamente disponível para o Tomcat
• Usa principalmente servlets ou Java Server Pages (JSPs) 
• Usa conectores Java Database Connectivity (JDBC) para se conectar a bancos de dados   

• Fonte IBM WebSphere Application Server versão 7.x ou superior 
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• Destina-se ao Apache Tomcat versão 8.5 ou superior   

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um aplicativo web criado usando a estrutura Apache Struts Model-View-Controller (MVC) 
• Um aplicativo web em execução no IBM WebSphere Application Server versão 7.x ou 8.x
• Um aplicativo web que usa um conector LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para se conectar 

a um diretório LDAP (iPlanet/eTrust) 
• Um aplicativo que usa a conectividade IBM Tivoli Access Manager (TAM) para atualizar a senha de 

usuário do TAM (na implementação atual, os aplicativos usam o PD.jar)

Bancos de dados locais

• Oracle Database 21c (21.0.0.0)
• Oracle Database
• Oracle Database 12c Versão 2 (12.2.0.1)
• Oracle Database 12c Versão 1 (12.1.0.2)

Pilha de tecnologia alvo

• Apache Tomcat versão 8 (ou posterior) em execução no RHEL em uma instância do EC2
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle

Para obter mais informações sobre as versões Oracle compatíveis com o Amazon RDS RDS RDS, 
consulte Site do Amazon RDS for Oracle.

Arquitetura alvo

Ferramentas
• Camada do aplicativo: reconstruindo o aplicativo Java em um arquivo WAR.
• Camada do banco de dados: backup e restauração nativos do Oracle.
• Ferramenta de migração Apache Tomcat para Jakarta EE. Essa ferramenta pega um aplicativo web 

escrito para Java EE 8 que é executado no Apache Tomcat 9 e o converte automaticamente para ser 
executado no Apache Tomcat 10, que implementa o Jakarta EE 9.

Epopéias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conclua a descoberta do 
aplicativo, o estado atual e a 
linha de base de desempenho.

  BA, Líder de Migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância EC2 
do servidor de destino.

  DBA, SysAdmin

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  DBA, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
EC2 adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  DBA, SysAdmin

Identificar os requisitos de 
segurança de acesso à rede dos 
bancos de dados de origem e de 
destino.

  DBA, SysAdmin

Identifique a estratégia e as 
ferramentas de migração de 
aplicativos.

  DBA, líder de migração

Preencha o projeto de migração 
e o guia de migração do 
aplicativo.

  Líder de construção, líder de 
migração

Preencha o runbook de migração 
de aplicativos.

  Líder de construção, líder de 
transição, líder de teste, líder de 
migração

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  SysAdmin

Criar os security groups.   SysAdmin

Configure e inicie o Amazon RDS 
for Oracle.

  DBA, SysAdmin

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie ou obtenha acesso aos 
endpoints para buscar os 
arquivos de backup do banco de 
dados.

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o mecanismo de banco de 
dados nativo ou uma ferramenta 
de terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

Para obter detalhes, consulte 
“Migrando objetos e dados 
do banco de dados” na seção
Informações adicionais.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Apresente a solicitação de 
alteração (CR) para migração.

  Transferência de chumbo

Obtenha a aprovação do CR 
para migração.

  Transferência de chumbo

Siga a estratégia de migração 
de aplicativos de acordo com 
o runbook de migração de 
aplicativos.

Para obter detalhes, consulte 
“Configurar a camada do 
aplicativo” na seção Informações 
adicionais.

DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Atualize o aplicativo (se 
necessário).

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Conclua os testes funcionais e 
não funcionais de validação de 
dados, SLA e desempenho.

  Líder de teste, proprietário do 
aplicativo, usuários do aplicativo

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha a aprovação do 
proprietário do aplicativo ou do 
proprietário da empresa.

  Transferência de chumbo

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA, engenheiro de migração, 
SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  Líder de migração

Reúna métricas como tempo 
de migração, porcentagem 
de tarefas manuais versus 

  Líder de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
automatizadas e economia de 
custos.

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  Líder de migração, proprietário 
do aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Documentação do Apache Tomcat 10.0
• Documentação do Apache Tomcat 9.0
• Documentação do Apache Tomcat 8.0
• Guia de instalação do Apache Tomcat 8.0
• Documentação JNDI do Apache Tomcat
• Site do Amazon RDS for Oracle 
• Preços do Amazon RDS 
• Oracle e Amazon Web Services 
• Oracle no Amazon RDS 
• Implantações Multi-AZ do Amazon RDS 

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do Amazon RDS 

Informações adicionais
Migrando objetos e dados do banco de dados

Por exemplo, se você estiver usando utilitários nativos de backup/restauração da Oracle:

1. Criar o backup do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para os arquivos de backup do banco 
de dados (opcional).

2. Faça backup dos dados do banco de dados Oracle na pasta compartilhada da rede.
3. Faça login no servidor de teste de migração para mapear a pasta de compartilhamento de rede.
4. Copie os dados da pasta de compartilhamento de rede para o bucket do S3.
5. Solicite uma implantação do Amazon RDS Multi-AZ para Oracle.
6. Restaure o backup do banco de dados local para o Amazon RDS for Oracle.

Configurando a camada do aplicativo

1. Instale o Tomcat 8 (ou 9/10) no site do Apache Tomcat.
2. Package o aplicativo e as bibliotecas compartilhadas em um arquivo WAR.
3. Implante o arquivo WAR no Tomcat.
4. Monitore o registro de início deLinux cat todas as bibliotecas compartilhadas ausentes do 

WebSphere.
5. Assista ao registro inicial deLinux cat qualquer extensão WebSphere de descritor de implantação 

específica.
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6. Colete todas as bibliotecas Java dependentes ausentes do WebSphere servidor.
7. Corrija elementos descritores de implantação WebSphere específicos com equivalentes compatíveis 

com Tomcat.
8. Reconstrua o arquivo WAR com as bibliotecas Java dependentes e os descritores de implantação 

atualizados.
9. Atualize a configuração do LDAP, a configuração do banco de dados e as conexões de teste (consulte

REALM Configuration HOW-TO e JNDI Datasource HOW-TO na documentação do Apache Tomcat).
10.Teste o aplicativo instalado com o banco de dados Amazon RDS for Oracle.
11.Criar uma imagem de máquina da Amazon Machine (AMI) para Linux a partir da instância do EC2.
12.Inicie a arquitetura completa com o grupo Application Load Balancer e Auto Scaling.
13.Atualize os URLs (usando a junção WebSEAL) para apontar para o Application Load Balancer.
14.Atualize o banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB).

Migre do IBM WebSphere Application Server para o 
Apache Tomcat no Amazon EC2 com o Auto Scaling

Criado por Kevin Yung (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Aplicações Destino:  Apache Tomcat em 
uma instância do Amazon EC2 
com o Auto Scaling ativado

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sites e aplicativos 
da web; Migração

Carga horária: Código aberto; 
IBM

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão fornece orientação para a migração de uma aplicação Java do IBM WebSphere Application 
Server para o Apache Tomcat em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o 
Auto Scaling do Amazon EC2 ativado. 

Ao usar esse padrão, você pode obter:

• Uma redução nos custos de licenciamento da IBM
• Alta disponibilidade usando a Multi-AZ deployment
• Melhor resiliência do aplicativo com o Amazon EC2 Auto Scaling

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Aplicativos Java (versão 7). x ou 8. x) deve ser desenvolvido em pilhas LAMP.
• O estado alvo é hospedar aplicativos Java em hosts Linux. Esse padrão foi implementado com sucesso 

em um ambiente Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7. Outras distribuições Linux podem seguir esse 
padrão, mas a configuração da distribuição Apache Tomcat deve ser referenciada.
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• Você deve entender as dependências do aplicativo Java.
• Você deve ter acesso ao código-fonte do aplicativo Java para fazer alterações.

Limitações e mudanças de replataforma

• Você deve entender os componentes de arquivamento corporativo (EAR) e verificar se todas as 
bibliotecas estão empacotadas nos arquivos WAR do componente web. Você precisa configurar o plug-
in Apache Maven WAR e produzir artefatos de arquivo WAR.

• Ao usar o Apache Tomcat 8, há um conflito conhecido entre o servlet-api.jar e os arquivos jar integrados 
do pacote de aplicativos. Para resolver esse problema, exclua o servlet-api.jar do pacote do aplicativo.

• Você deve configurar WEB-INF/Resources localizados no classpath da configuração do Apache Tomcat. 
Por padrão, as bibliotecas JAR não são carregadas no diretório. Como alternativa, você pode implantar 
todos os recursos em src/main/resources.

• Verifique se há raízes de contexto codificadas no aplicativo Java e atualize a nova raiz de contexto do 
Apache Tomcat.

• Para definir as opções de tempo de execução da JVM, você pode criar o arquivo de configuração 
setenv.sh na pasta bin do Apache Tomcat; por exemplo, JAVA_OPTS, JAVA_HOME etc.  

• A autenticação é configurada no nível do contêiner e configurada como um domínio nas configurações 
do Apache Tomcat. A autenticação é estabelecida para qualquer um dos três domínios a seguir: 
• O JDBC Database Realm procura usuários em um banco de dados relacional acessado pelo driver 

JDBC.
• DataSource O Database Realm procura usuários em um banco de dados que é acessado pelo JNDI.
• O JNDI Directory Realm procura usuários no diretório Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

que é acessado pelo provedor JNDI. As consultas exigem: 
• Detalhes da conexão LDAP: base de pesquisa do usuário, filtro de pesquisa, base de funções, filtro 

de função 
• A chave JNDI Directory Realm: conecta-se ao LDAP, autentica usuários e recupera todos os grupos 

dos quais um usuário é membro
• Autorização: No caso de um contêiner com uma autorização baseada em funções que verifica as 

restrições de autorização em web.xml, os recursos da Web devem ser definidos e comparados às 
funções definidas nas restrições. Se o LDAP não tiver mapeamento de função de grupo, você deverá 
definir o atributo <security-role-ref > em web.xml para obter o mapeamento de funções de grupo. Para 
ver um exemplo de um documento de configuração, consulte a documentação da Oracle. 

• Conexão do banco de dados: Criar uma definição de recurso no Apache Tomcat com uma URL de 
endpoint do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e detalhes da conexão. Atualize o 
código do aplicativo para referenciar a DataSource usando a pesquisa JNDI. Uma conexão de banco de 
dados existente definida em não WebSphere funcionaria, pois usa WebSphere os nomes JNDI. Você 
pode adicionar uma <resource-ref>entrada em web.xml com o nome JNDI e a definição do DataSource 
tipo. Para ver um exemplo de documento de configuração, consulte a documentação do Apache Tomcat.

• Registro: Por padrão, o Apache Tomcat registra no console ou em um arquivo de log. Você pode ativar o 
rastreamento em nível de domínio atualizando logging.properties (consulte Logging in Tomcat). Se você 
estiver usando o Apache Log4j para acrescentar registros a um arquivo, você deve baixar tomcat-juli e 
adicioná-lo ao classpath.

• Gerenciamento de sessões: Se você estiver contratando o IBM WebSEAL para balanceamento de 
carga de aplicativos e gerenciamento de sessões, nenhuma alteração será necessária. Se você estiver 
usando um Application Load Balancer ou Network Load Balancer na AWS para substituir o componente 
IBM WebSEAL, você deve configurar o gerenciamento de sessões usando uma ElastiCache instância 
da Amazon com um cluster Memcached e configurar o Apache Tomcat para usar o gerenciamento de 
sessões de código aberto. 

• Se você estiver usando o proxy direto IBM WebSEAL, deverá configurar um novo Network Load 
Balancer na AWS. Use os IPs fornecidos pelo Network Load Balancer para configurações de junção 
WebSEAL.

1888

https://maven.apache.org/plugins/maven-war-plugin/
https://maven.apache.org/plugins/maven-war-plugin/
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/class-loader-howto.html
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/config/context.html#Defining_a_context
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/config/context.html#Defining_a_context
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/config/realm.html#JDBC_Database_Realm_-_org.apache.catalina.realm.JDBCRealm
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/config/realm.html#DataSource_Database_Realm_-_org.apache.catalina.realm.DataSourceRealm
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/config/realm.html#JNDI_Directory_Realm_-_org.apache.catalina.realm.JNDIRealm
https://docs.oracle.com/cd/E19226-01/820-7627/bncav/index.html
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/jndi-resources-howto.html#JDBC_Data_Sources
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/logging.html
https://github.com/magro/memcached-session-manager
https://github.com/magro/memcached-session-manager


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre da IBM WebSphere para o Apache 

Tomcat no Amazon EC2 com o Auto Scaling

• Configuração SSL: Recomendamos o uso do Secure Sockets Layer (SSL) para end-to-end 
comunicações. Para configurar uma configuração de servidor SSL no Apache Tomcat, siga as instruções 
na documentação do Apache Tomcat. 

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Servidor WebSphere de aplicativos IBM

Pilha de tecnologias de destino

• A arquitetura usa o Elastic Load Balancing (versão 2). Se você estiver usando o IBM WebSEAL para 
gerenciamento de identificação e balanceamento de carga, você pode selecionar um Network Load 
Balancer na AWS para integração com o proxy reverso IBM WebSEAL.

• Os aplicativos Java são implantados em um servidor de aplicativos Apache Tomcat, que é executado em 
uma instância do EC2 em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling. Você pode configurar uma política de 
escalabilidade com base nas CloudWatch métricas da Amazon, como a utilização da CPU. 

• Se você estiver retirando o uso do IBM WebSEAL para balanceamento de carga, poderá usar o Amazon 
ElastiCache for Memcached para gerenciamento de sessões.

• Para o banco de dados de back-end, você pode implantar o High Availability (Multi-AZ) para o Amazon 
RDS e selecionar um tipo de mecanismo de banco de dados.

Arquitetura alvo

Ferramentas
• AWS CloudFormation
• Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS)
• Apache Tomcat (versão 7). x ou 8. x)
• RHEL 7 ou Centos 7
• Implantação Multi-AZ do Amazon RDS
• Amazon ElastiCache para Memcached (opcional)

Epopeias
Configurar o VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

   

Criar sub-redes.    

Crie tabelas de roteamento, se 
necessário.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar Listas de Controle de 
Acesso à Rede (ACLs).

   

Configure o AWS Direct 
Connect ou uma conexão VPN 
corporativa.

   

Reformule o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Refatore a configuração do 
Maven de construção do 
aplicativo para gerar os artefatos 
WAR.

   

Refatore as fontes de dados de 
dependência do aplicativo no 
Apache Tomcat.

   

Refatore os códigos-fonte do 
aplicativo para usar nomes JNDI 
no Apache Tomcat.

   

Implante os artefatos WAR no 
Apache Tomcat.

   

Validações e testes completos de 
aplicativos.

   

Configurar a rede

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o firewall corporativo 
para permitir a conexão com os 
serviços de dependência.

   

Configure o firewall corporativo 
para permitir o acesso do usuário 
final ao Elastic Load Balancing 
na AWS.

   

Crie a infraestrutura do aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e implante o aplicativo em 
uma instância do EC2.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um cluster Amazon 
ElastiCache for Memcached para 
gerenciamento de sessões.

   

Criar uma instância Multi-AZ do 
Amazon RDS para o banco de 
dados de back-end.

   

Criar certificados SSL e importá-
los para o AWS Certificate 
Manager (ACM).

   

Instale certificados SSL em 
balanceadores de carga.

   

Instale certificados SSL para 
servidores Apache Tomcat.

   

Validações e testes completos de 
aplicativos.

   

Recortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre a infraestrutura 
existente.

   

Restaure o banco de dados da 
produção para o Amazon RDS.

   

Elimine o aplicativo fazendo 
alterações no DNS.

   

Recursos relacionados
Referências

• Documentação do Apache Tomcat 7.0
• Guia de instalação do Apache Tomcat 7.0
• Documentação do Apache Tomcat JNDI
• Implantações Multi-AZ do Amazon RDS
• Amazon ElastiCache para Memcached

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do Amazon RDS
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Migre uma aplicação .do Microsoft Azure App Service 
para AWS Elastic Beanstalk

Criado por Raghavender Madamshitti (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Aplicativos Alvo: AWS Elastic Beanstalk

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; sites e 
aplicativos da web

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um aplicativo web.NET hospedado no Microsoft Azure App Service 
para o AWS Elastic Beanstalk. Há duas maneiras de migrar aplicativos para o Elastic Beanstalk:

• Use o AWS Toolkit for Visual Studio - Esse plug-in para o Microsoft Visual Studio IDE fornece a 
maneira mais fácil e direta de implantar aplicativos.NET personalizados na AWS. Você pode usar essa 
abordagem para implantar o código.NET diretamente na AWS e criar recursos de suporte, como o 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para bancos de dados SQL Server, diretamente do 
Visual Studio.

• Carregue e implante no Elastic Beanstalk - Cada serviço de aplicativo do Azure inclui um serviço em 
segundo plano chamado Kudu, que é útil para capturar despejos de memória e registros de implantação, 
visualizar parâmetros de configuração e acessar pacotes de implantação. Você pode usar o console 
Kudu para acessar o conteúdo do Azure App Service, extrair o pacote de implantação e, em seguida, 
fazer o upload do pacote para o Elastic Beanstalk usando a opção de upload e implantação no console 
do Elastic Beanstalk.

Esse padrão descreve a segunda abordagem (fazer o upload do seu aplicativo para o Elastic Beanstalk 
por meio do Kudu). O padrão também usa os seguintes produtos da AWS: AWS Elastic Beanstalk 
CloudWatch, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Amazon Route 53 

O aplicativo web.NET é implantado no AWS Elastic Beanstalk, que é executado em um grupo Amazon 
EC2 Auto Scaling. Você pode configurar uma política de escalabilidade com base nas CloudWatch 
métricas da Amazon, como a utilização da CPU. Para um banco de dados, você pode usar o Amazon RDS 
em um ambiente Multi-AZ ou o Amazon DynamoDB, dependendo dos requisitos do seu aplicativo e do seu 
negócio.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um aplicativo web.NET em execução no Serviço de Aplicativo do Azure
• Permissão para usar o console do Azure App Service Kudu

Versões do produto

• .Core (x64) 1.0.1, 2.0.0 ou mais recente, ou .Framework 4.x, 3.5 (consulte .no histórico
• Serviços de Informações da Internet (IIS) versão 8.0 ou posterior, em execução no Windows Server 

2012 ou posterior
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• .NET 2.0 ou 4.0 runtime.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

•  Aplicativo desenvolvido usando o.NET Framework 3.5 ou posterior, ou .NET Core 1.0.1, 2.0.0 ou 
posterior e hospedado no Serviço de Aplicativo do Azure (aplicativo web ou aplicativo de API)

Pilha de tecnologia alvo

• AWS Elastic Beanstalk em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling

Arquitetura de migração

fluxo de trabalho de implantação

Ferramentas
Ferramentas

• .NET Core ou .NET Framework
• C#
• IIS
• Console

Serviços e recursos da AWS

• AWS Elastic Beanstalk — O Elastic Beanstalk é um easy-to-use serviço para implantar e escalar 
aplicativos web.NET. O Elastic Beanstalk gerencia automaticamente o provisionamento de capacidade, 
o balanceamento de carga e o escalonamento auto.

• Grupo do Amazon EC2 Auto Scaling — O Elastic Beanstalk inclui um grupo de Auto Scaling que 
gerencia as instâncias do Amazon EC2 no ambiente. Em um ambiente de instância única, o grupo de 
Auto Scaling garante que sempre haja uma instância em execução. Em um ambiente com um intervalo 
de instâncias a serem executadas, e o Amazon EC2 Auto Scaling é configurado com um intervalo de 
instâncias a serem executadas, e o Amazon EC2 Auto Scaling adiciona instâncias

• Elastic Load Balancing — Quando você ativa o balanceamento de carga no AWS Elastic Beanstalk, ele 
cria um balanceador de carga que distribui o tráfego entre as instâncias do EC2 no ambiente.

• Amazon CloudWatch — O Elastic Beanstalk usa automaticamente CloudWatch a Amazon para fornecer 
informações sobre seus recursos de aplicativos e ambientes. A Amazon CloudWatch oferece suporte a 
métricas padrão, métricas personalizadas e alarmes.

• Amazon Route 53 — Amazon Route 53 é um web service de Domain Name System (DNS) altamente 
disponível e dimensionável Você pode usar registros de alias do Route 53 para mapear nomes de 
domínio personalizados para ambientes do AWS Elastic Beanstalk.
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Epopéias
Configure uma VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure uma nuvem privada 
virtual (VPC).

Em sua conta da AWS, crie 
uma VPC com as informações 
necessárias.

Administrador de sistema

Crie sub-redes. Crie duas ou mais sub-redes na 
VPC.

Administrador de sistema

Crie uma tabela de rotas. Crie uma tabela de rotas, com 
base em seus requisitos.

Administrador de sistema

Configurar o Elastic Beanstalk

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse o console do Azure App 
Service Kudu.

Acesse o Kudu por meio do 
portal do Azure navegando 
até o painel do App Service 
e, em seguida, escolhendo
Advanced Tools, Go. Ou, 
você pode modificar a URL do 
Serviço de Aplicativo do Azure 
da seguinte forma:https://
<appservicename>.scm.azurewebsites.net.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador do sistema

Baixe o pacote de implantação 
do Kudu.

Navegue até o Windows 
PowerShell escolhendo a
DebugConsoleopção. Isso 
abrirá o console Kudo. Vá 
até awwwroot pasta e faça o 
download. Isso fará o download 
do pacote de implantação do 
Serviço de Aplicativo do Azure 
como um arquivo zip. Para um 
exemplo de, consulte o anexo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador do sistema

Crie um pacote para o Elastic 
Beanstalk.

Descompacte o pacote de 
implantação que você baixou 
do Serviço de Aplicativo do 
Azure. Crie um arquivo JSON 
chamadoaws-windows-
deployment-manifest.json
(esse arquivo é necessário 
somente para aplicativos.NET 
Core). Crie um arquivo 
zip queaws-windows-
deployment-manifest.json
inclua o arquivo do pacote de 
implantação do Serviço de 

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador do sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Aplicativo do Azure. Para um 
exemplo de, consulte o anexo.

Crie Elastic Beanstalk nova 
aplicação

Abra o console do Elastic 
Beanstalk. Escolha uma 
aplicação existente ou crie uma 
nova aplicação.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador do sistema

Criar o ambiente No menu Ações do console 
Elastic Beanstalk, escolha
Criar ambiente. Selecione o 
ambiente do servidor web e a 
plataforma .NET/IIS. Para código 
do aplicativo, escolha Carregar. 
Faça o upload do arquivo zip 
que você preparou para o Elastic 
Beanstalk e escolha Create 
Environment.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador do sistema

Configure a Amazon 
CloudWatch.

Por padrão, o CloudWatch 
monitoramento básico está 
habilitado. Se você quiser alterar 
a configuração, no assistente 
do Elastic Beanstalk, escolha o 
aplicativo publicado e escolha
Monitoramento.

Administrador de sistema

Verifique se o pacote de 
implantação está no Amazon S3.

Quando o ambiente do aplicativo 
for criado, você poderá encontrar 
o pacote de implantação no 
bucket do S3.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador do sistema

Testar o aplicativo Quando o ambiente for criado, 
Elastic Beanstalk a URL 
fornecida no console

Administrador de sistema

Recursos relacionados
• Conceitos do AWS Elastic Beanstack (documentação do Elastic Beanstalk)
• Conceitos básicos do .NET no Elastic Beanstalk (documentação
• Consola Kudu (GitHub)
• Usando o “Kudu” para gerenciar aplicativos Web do Azure (artigo do GS Lab)
• Implantações personalizadas do ASP.NET Core Elastic Beanstalk (guia do usuário do AWS Toolkit for 

Visual Studio)
• Elastic Load Balancing
• Plataformas suportadas pelo AWS Elastic Beanstalk (documentação do Elastic Beanstalk)
• Implante um aplicativo Web na AWS (artigo do C# Corner)
• Dimensionando o tamanho do seu grupo de Auto Scaling (documentação do Amazon EC2)
• Alta disponibilidade (Multi-AZ) para Amazon RDS (documentação Amazon RDS)
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Informações adicionais
Observações

• Se você estiver migrando um banco de dados local ou do Azure SQL Server para o Amazon RDS, 
também deverá atualizar os detalhes da conexão do banco de dados. 

• Para fins de teste, um exemplo de aplicativo de demonstração é anexado.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migre um ambiente MongoDB auto-hospedado para o 
MongoDB Atlas na Nuvem AWS
Criado por Suresh Veeragoni (AWS)

Origem:  MongoDB Destino:  Atlas do MongoDB na 
AWS

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Migração; Análise; 
Bancos de dados

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon EC2 
Amazon do do do do do VPC 
Amazon

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar de um ambiente MongoDB autogerenciado (incluindo 
MongoDB Community Server, Enterprise Server, Enterprise Advanced, mLab ou qualquer cluster 
MongoDB gerenciado) para o MongoDB Atlas na Amazon Web Services (AWS) Cloud. Ele usa o Atlas Live 
Migration Service para ajudar a acelerar a migração de dados do MongoDB para o MongoDB Atlas.

O padrão acompanha o guia Migrando do MongoDB para o MongoDB Atlas na nuvem da AWS no site do 
AWS Prescriptive Guidance. Ele fornece as etapas de implementação para a migração.

O padrão é destinado aos parceiros integradores de serviços da AWS (parceiros SI) e aos usuários da 
AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um ambiente MongoDB de origem para migrar para o MongoDB Atlas

Experiência

• Esse padrão exige familiaridade com os serviços do MongoDB, do MongoDB Atlas e da AWS. Para 
obter mais informações, consulte Funções e responsabilidades no guia Migração do MongoDB para o 
MongoDB Atlas na nuvem da AWS no site do AWS Prescriptive Guidance.
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Versões do produto

• MongoDB versão 2.6 ou posterior

Arquitetura
Para arquiteturas de referência do MongoDB Atlas que oferecem suporte a diferentes cenários de uso, 
consulte Arquiteturas de referência do MongoDB Atlas na AWS no guia Migração do MongoDB para o 
MongoDB Atlas na Nuvem AWS no site do AWS Prescriptive Guidance.

Ferramentas
• Atlas Live Migration Service — Um utilitário MongoDB gratuito que ajuda a migrar bancos de dados 

para o Atlas. Esse serviço mantém o banco de dados de origem sincronizado com o banco de dados 
de destino até a substituição. Quando estiver pronto para a interrupção, interrompa as instâncias do 
aplicativo, as direciona para o cluster Atlas de destino e as reinicia.

Épicos
Descoberta e avaliação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determinar o tamanho do cluster Estime o tamanho do conjunto de 
trabalho usando as informações 
de db.stats () para o espaço total 
do índice. Suponha que uma 
porcentagem do seu espaço 
de dados será acessada com 
frequência. Ou você pode 
estimar seus requisitos de 
memória com base em suas 
próprias suposições. Essa tarefa 
deve levar aproximadamente 
uma semana. Para obter mais 
informações e exemplos dessa 
e de outras histórias deste 
épico, consulte os links na seção 
“Recursos relacionados”.

MongoDB DBA, arquiteto de 
aplicativos

Estime os requisitos de largura 
de banda da rede.

Para estimar os requisitos 
de largura de banda da rede, 
multiplique o tamanho médio 
do documento pelo número 
de documentos atendidos por 
segundo. Considere o tráfego 
máximo que qualquer nó em seu 
cluster terá como base. Para 
calcular as taxas posteriores 
de transferência de dados do 
seu cluster para os aplicativos 
cliente, use a soma do total 
de documentos retornados 
em um período de tempo. Se 

O do MongoDB
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seus aplicativos lerem em 
nós secundários, divida esse 
número total de documentos 
pelo número de nós que podem 
servir operações de leitura. Para 
encontrar o tamanho médio 
do documento de um banco 
de dados, use o db.stats (). 
avgObjSize comando. Essa 
tarefa normalmente leva um dia.

Selecione o nível Atlas. Siga as instruções na 
documentação do MongoDB 
para selecionar a camada correta 
do cluster Atlas.

O do MongoDB

Planeje a substituição do 
aplicativo.

  MongoDB DBA, arquiteto de 
aplicativos

Configure um novo ambiente MongoDB Atlas na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um novo cluster MongoDB 
Atlas na AWS.

No MongoDB Atlas, escolha 
“Construir um cluster” para exibir 
a caixa de diálogo “Criar novo 
cluster”. Selecione a AWS como 
provedora de nuvem.

O do MongoDB

Selecione Regiões e 
configuração global do cluster.

Selecione a lista de regiões 
da do do Monário do Monário 
AWS Monário do Monário do 
Monário do Monário do Monário 
do Configure clusters globais, se 
necessário.

O do MongoDB

Selecione o nível do cluster Selecione seu nível de cluster 
preferido. Sua seleção de níveis 
determina fatores como memória, 
armazenamento e especificação 
de IOPS.

O do MongoDB

Defina configurações adicionais 
do cluster.

Defina configurações adicionais 
de cluster, como opções de 
versão, backup e criptografia 
do MongoDB. Para obter mais 
informações sobre essas opções, 
consulte os links na seção 
“Recursos relacionados”.

O do MongoDB
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Configurar a segurança e a conformidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a lista de acesso. Para se conectar ao cluster Atlas, 
você deve adicionar uma entrada 
à lista de acesso do projeto. O 
Atlas usa os protocolos Transport 
Layer Security (TLS) /Secure 
Sockets Layer Layer Layer (SSL) 
para criptografar as conexões 
com a nuvem privada do seu 
banco de dados. Para configurar 
a lista de acesso para o projeto 
e obter mais informações sobre 
as histórias deste épico, consulte 
os links na seção “Recursos 
relacionados”.

O do MongoDB

Autentique e autorize usuários. Você deve criar e autenticar os 
usuários do banco de dados 
que acessarão os clusters do 
MongoDB Atlas. Para acessar 
clusters em um projeto, os 
usuários devem pertencer a esse 
projeto e podem pertencer a 
vários projetos.

O do MongoDB

Crie funções personalizadas. (Opcional) O Atlas suporta 
a criação de funções 
personalizadas nos casos em 
que os privilégios de usuário 
do banco de dados Atlas 
incorporado não cobrem o 
conjunto de privilégios desejado.

O do MongoDB

Configure o emparelhamento de 
VPC.

(Opcional) O Atlas oferece 
suporte ao emparelhamento de 
VPC com outras VPCs da AWS, 
Azure ou Google Cloud Platform 
(GCP).

O do MongoDB

Configure um PrivateLink 
endpoint da AWS.

(Opcional) Você pode configurar 
endpoints privados na AWS 
usando a AWS PrivateLink.

O do MongoDB

Ative a autenticação de dois 
fatores

(Opcional) O Atlas oferece 
suporte à autenticação de dois 
fatores (2FA) para ajudar os 
usuários a controlar o acesso às 
suas contas Atlas.

O do MongoDB

Configure a autenticação e a 
autorização do usuário com o 
LDAP.

(Opcional) O Atlas oferece 
suporte à autenticação e 
autorização de usuários com o 
Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP).

O do MongoDB
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o acesso unificado à 
AWS.

(Opcional) Alguns recursos do 
Atlas, incluindo o Atlas Data 
Lake e a criptografia em repouso 
usando o gerenciamento de 
chaves do cliente, usam funções 
de AWS Identity and Access 
Management (AWS IAM) para 
autenticação.

O do MongoDB

Configure a criptografia em 
repouso usando o AWS KMS.

(Opcional) O Atlas oferece 
suporte ao uso do AWS 
Key Management System 
(AWS KMS) para criptografar 
mecanismos de armazenamento 
e backups de provedores de 
nuvem.

O do MongoDB

Configure criptografia em nível 
de campo do do do do do do do 
do do do do do do do

(Opcional) O Atlas oferece 
suporte à criptografia em nível 
de campo do lado do cliente, 
incluindo criptografia automática 
de campos.

O do MongoDB

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie seu conjunto de réplicas de 
destino no MongoDB Atlas.

Inicie seu conjunto de réplicas 
de destino no MongoDB Atlas. 
No Atlas Live Migration Service, 
escolha “Estou pronto para 
migrar”.

O do MongoDB

Adicione o Atlas Live Migration 
Service à lista de acesso em seu 
cluster de origem da AWS.

Isso ajuda a preparar o ambiente 
de origem para se conectar ao 
cluster Atlas de destino.

O do MongoDB

Valide suas credenciais da 
AWS com o Atlas Live Migration 
Service.

Escolha “Iniciar migração”. 
Quando o botão “Preparar 
para transferência” ficar verde, 
execute a substituição. Analise 
as métricas de desempenho do 
cluster Atlas.

O do MongoDB

Configurar a integração operacional

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao cluster MongoDB 
Atlas.

  Desenvolvedor de aplicativos

Interaja com os dados do cluster.   Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Monitorar os protocolos   O do MongoDB

Faça backup e restaure os dados 
do cluster.

  O do MongoDB

Recursos relacionados
Guia de migração

• Migração do MongoDB para o MongoDB Atlas na nuvem da AWS

Descoberta e avaliação

• Memória
• Exemplo de dimensionamento com conjuntos de dados de amostra do Atlas
• Exemplo de dimensionamento para aplicativos móveis 
• Tráfego de rede
• Escalabilidade automática de clusters
• Modelo de dimensionamento Atlas

Configurando a segurança e a conformidade

• Configurar entradas da lista de acesso IP
• Configurar usuários do banco de dados
• Acesso de usuário do Atlas
• Configurar funções personalizadas
• Privilégios de usuário do banco de
• Configurar uma conexão de emparelhamento de rede
• Configurar um endpoint privado
• Autenticação de dois fatores
• Configurar a autenticação e autorização do usuário com o LDAP
• Lago de dados do Atlas
• Criptografia em repouso usando o gerenciamento de chaves do cliente
• Usando funções do IAM 
• Criptografia em nível de campo do lado do cliente
• Criptografia automática em nível de campo do lado do cliente  
• Segurança do MongoDB Atlas 
• Central de confiança do MongoDB 
• Recursos e configuração de segurança

Configurando um novo ambiente MongoDB Atlas na AWS

• Provedores e regiões de nuvem 
• Clusters globais
• Nível de cluster

1901

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-mongodb-atlas/
https://docs.atlas.mongodb.com/sizing-tier-selection/#memory
https://docs.atlas.mongodb.com/sizing-tier-selection/#example-the-service-sample-data-sets
https://docs.atlas.mongodb.com/sizing-tier-selection/#example-mobile-app
https://docs.atlas.mongodb.com/sizing-tier-selection/#network-traffic
https://docs.atlas.mongodb.com/sizing-tier-selection/#sizing-auto-scaling
https://view.highspot.com/viewer/5f438f47a4dfa042e97130c5
https://docs.atlas.mongodb.com/security/ip-access-list/
https://docs.atlas.mongodb.com/security-add-mongodb-users/
https://docs.atlas.mongodb.com/organizations-projects/
https://docs.atlas.mongodb.com/security-add-mongodb-roles
https://docs.atlas.mongodb.com/security-add-mongodb-users/#atlas-user-privileges
https://docs.atlas.mongodb.com/security-vpc-peering/
https://docs.atlas.mongodb.com/security-private-endpoint/
https://docs.atlas.mongodb.com/security-two-factor-authentication/
https://docs.atlas.mongodb.com/security-ldaps/
https://docs.mongodb.com/datalake/
https://docs.atlas.mongodb.com/security-kms-encryption/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use.html
https://docs.mongodb.com/manual/core/security-client-side-encryption
https://docs.mongodb.com/manual/core/security-automatic-client-side-encryption
https://webassets.mongodb.com/_com_assets/cms/MongoDB_Atlas_Security_Controls-v7k3rbhi3p.pdf
https://www.mongodb.com/cloud/trust
https://docs.atlas.mongodb.com/setup-cluster-security/
https://docs.atlas.mongodb.com/cloud-providers-regions/
https://docs.atlas.mongodb.com/global-clusters/
https://docs.atlas.mongodb.com/cluster-tier/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre do Oracle WebLogic para o TomEE no Amazon ECS

• Configurações adicionais do cluster
• Comece a usar o Atlas 
• Acesso de usuário do Atlas 
• Clusters

Migrar dados

• Monitore seu cluster 

Integrando operações

• Connect a um cluster
• Execute operações CRUD no Atlas
• Monitore seu cluster
• Backup e restaure dados do cluster 

Migre do Oracle WebLogic para o Apache Tomcat 
(ToMEE) no Amazon ECS

Criado por Anya Epishcheva (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Contêineres Destino:  Apache Tomcat 
(ToMEE) no Amazon ECS

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Contêineres e 
microsserviços; Migração

Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon ECS

Resumo
Esse padrão discute as etapas para migrar um sistema Oracle Solaris SPARC local executando o Oracle 
WebLogic para uma instalação baseada em contêiner Docker executando o Apache ToMEE (Apache 
Tomcat com suporte adicional de contêiner) com o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

Para obter informações sobre a migração de bancos de dados associados aos aplicativos que você está 
migrando do Oracle WebLogic para o Tomcat, consulte os padrões de migração de banco de dados neste 
catálogo. 

Melhores práticas

As etapas para migrar aplicativos web Java e Java Enterprise Edition (Java EE) variam, dependendo 
do número de recursos específicos do contêiner usados pelo aplicativo. Normalmente, os aplicativos 
baseados em Spring são mais fáceis de migrar, porque eles têm um pequeno número de dependências 
no contêiner de implantação. Por outro lado, os aplicativos Java EE que usam recursos corporativos 
JavaBeans (EJBs) e de contêineres gerenciados, como pools de threads, Java Authentication and 
Authorization Service (JAAS) e Container-Managed Persistence (CMP) exigem mais esforço. 

Os aplicativos desenvolvidos para o Oracle Application Server frequentemente usam o pacote 
Oracle Identity Management. Os clientes que migram para servidores de aplicativos de código aberto 
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frequentemente optam por reimplementar o gerenciamento de identidade e acesso usando a federação 
baseada em SAML. Outros usam o Oracle HTTP Server Webgate para casos em que a migração do 
pacote Oracle Identity Management não é uma opção. 

Os aplicativos web Java e Java EE são ótimos candidatos para implantação em serviços da AWS 
baseados em Docker, como o AWS Fargate e o Amazon ECS. Os clientes geralmente escolhem uma 
imagem do Docker com a versão mais recente do servidor de aplicativos de destino (como o ToMEE) 
e o Java Development Kit (JDK) pré-instalados. Eles instalam seus aplicativos sobre a imagem base 
do Docker, a publicam no registro do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) e a usam para 
implantação escalável de seus aplicativos no AWS Fargate ou no Amazon ECS. 

Idealmente, a implantação de aplicativos é elástica; ou seja, o número de instâncias de aplicativos 
aumenta ou diminui, dependendo do tráfego ou da carga de trabalho. Isso significa que as instâncias do 
aplicativo precisam estar on-line ou ser encerradas para ajustar a capacidade de demanda. 

Ao mover um aplicativo Java para a AWS, considere torná-lo sem estado. Esse é um princípio 
arquitetônico fundamental do AWS Well-Architected Framework que permitirá a escalabilidade horizontal 
usando a conteinerização. Por exemplo, a maioria dos aplicativos web baseados em Java armazena as 
informações da sessão do usuário localmente. Para sobreviver ao encerramento da instância do aplicativo 
devido ao escalonamento automático no Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou por outros 
motivos, as informações da sessão do usuário devem ser armazenadas globalmente para que os usuários 
de aplicativos web possam continuar trabalhando de forma transparente e sem se reconectar ou fazer login 
na Web Aplicativo. Há várias opções de arquitetura para essa abordagem, incluindo Amazon ElastiCache 
for Redis ou armazenar o estado da sessão em um banco de dados global. Servidores de aplicativos como 
o ToMEE têm plug-ins, que permitem o armazenamento e o gerenciamento de sessões via Redis, bancos 
de dados e outros armazenamentos de dados globais.

Use uma ferramenta comum e centralizada de registro e depuração que seja facilmente integrada à 
Amazon CloudWatch e ao AWS X-Ray. A migração oferece uma oportunidade de melhorar os recursos do 
ciclo de vida do aplicativo. Por exemplo, talvez você queira automatizar o processo de criação para que 
as alterações sejam feitas facilmente usando um pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/
CD). Isso pode exigir alterações no aplicativo para que ele possa ser implantado sem nenhum tempo de 
inatividade. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS 
• Código-fonte Java e JDK
• Aplicativo de origem criado com Oracle WebLogic
• Solução definida para o gerenciamento de identidade e acesso (SAML ou Oracle Webgate)
• Solução definida para gerenciamento de sessões de aplicativos (transferindo like-for-like ou usando a 

Amazon ou tornando o aplicativo sem estado ElastiCache, se necessário)
• Entendendo se a equipe precisa refatorar bibliotecas específicas do J2EE para portabilidade para o 

Apache ToMEE (consulte o status de implementação do Java EE 7 no site do Apache)
• Imagem reforçada do ToMEE com base em seus requisitos de segurança
• Imagem de contêiner com o ToMEE de destino pré-instalado 
• A correção do aplicativo foi acordada e implementada, se necessário (por exemplo, registro, depuração, 

criação, autenticação)

Versões do produto

• Oracle WebLogic OC4J, 9i, 10g 
• Tomcat 7 (com Java 1.6 ou posterior)
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Arquitetura
 Pilha de tecnologia de origem

• Aplicativo Web criado usando Oracle WebLogic
• Aplicativo Web usando o Oracle Webgate ou a autenticação SAML
• Aplicativos Web conectados ao Oracle Database versão 10g e posterior

Pilha de tecnologias de destino

• ToMEE (Apache Tomcat com suporte adicional a contêineres) em execução no Amazon ECS (consulte 
também Implantação de aplicativos Java Web e microsserviços Java no Amazon ECS)

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle; para versões Oracle suportadas pelo 
Amazon RDS, consulte Amazon RDS for Oracle

Arquitetura alvo

Ferramentas
Para operar no TomEE, um aplicativo Java deve ser reconstruído em um arquivo .war. Em alguns casos, 
podem ser necessárias alterações no aplicativo para operar o aplicativo no TomEE; verifique se as opções 
de configuração e as propriedades do ambiente necessárias estão definidas corretamente.   

Além disso, as pesquisas da Java Naming and Directory Interface (JNDI) e os namespaces de JavaServer 
páginas (JSP) devem ser definidos corretamente. Considere verificar os nomes dos arquivos usados pelo 
aplicativo para evitar colisões de nomes com bibliotecas T integradas. Por exemplo, persistence.xml é 
um nome de arquivo usado pela estrutura Apache OpenJPA (que vem junto com o OpenEJB no ToMEE) 
para fins de configuração. O arquivo persistence.xml na PUI contém declarações de bean do Spring 
Framework.   

O TomEE versão 7.0.3 e posterior (Tomcat 8.5.7 e posterior) retorna uma resposta HTTP 400 (solicitação 
incorreta) para URLs brutos (não codificados) com caracteres especiais. A resposta do servidor aparece 
como uma página em branco para o usuário final. Versões anteriores do TomEE e do Tomcat permitiam 
o uso de certos caracteres especiais não codificados em URLs; no entanto, isso é considerado inseguro, 
conforme declarado no site CVE-2016-6816. Para resolver o problema de codificação de URL, os URLs 
transmitidos diretamente para o navegador JavaScript devem ser codificados com o método encodeURI ()
em vez de serem usados como strings brutas.

Depois de implantar o arquivo .war no ToMEE, monitore o log de início no Linux cat em busca de 
bibliotecas compartilhadas ausentes e extensões específicas do Oracle para adicionar componentes 
ausentes das bibliotecas do Tomcat. 

Procedimento geral

• Configure o aplicativo no ToMEE.
• Identifique e reconfigure arquivos de configuração e recursos específicos do servidor de aplicativos, do 

formato de origem ao formato de destino.
• Identifique e reconfigure os recursos do JNDI.
• Ajuste o namespace EJB e as pesquisas para o formato exigido pelo servidor de aplicativos de destino 

(se aplicável).
• Reconfigure as funções de segurança e os mapeamentos de princípios específicos do contêiner do 

aplicativo JAAS (se aplicável).
• Package o aplicativo e as bibliotecas compartilhadas em um arquivo .war.
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• Implante o arquivo .war no TomEE usando o contêiner Docker fornecido.
• Monitore o registro de início para identificar qualquer biblioteca compartilhada ausente e extensões de 

descritor de implantação. Se algum for encontrado, volte para a primeira tarefa.
• Teste o aplicativo instalado em relação ao banco de dados Amazon RDS restaurado.
• Inicie a arquitetura completa com um balanceador de carga e um cluster Amazon ECS seguindo as 

instruções em Implantar contêineres Docker.
• Atualize os URLs para apontar para o balanceador de carga.
• Atualize o banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB).

Epopeias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a descoberta de 
aplicativos (área ocupada pelo 
estado atual e linha de base de 
desempenho).

  BA, Líder de Migração

Valide versões e mecanismos do 
banco de dados de origem e de 
destino.

  DBA

Valide o design do aplicativo 
de origem e de destino 
(gerenciamento de identidade e 
sessão).

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Identifique os requisitos de 
hardware e armazenamento 
para a instância do servidor de 
destino.

  banco de dados, SysAdmin

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança do acesso à rede para 
os bancos de dados de origem e 
de destino.

  banco de dados, SysAdmin

Identifique a estratégia e as 
ferramentas de migração de 
aplicativos.

  DBA, líder de migração

Complete o design da migração e 
o guia de migração do aplicativo.

  Líder de construção, líder de 
migração

Complete o runbook de migração 
do aplicativo.

  Líder de construção, líder de 
transição, líder de teste, líder de 
migração
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Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  SysAdmin

Crie grupos de segurança.   SysAdmin

Configure e inicie a instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS.

  banco de dados, SysAdmin

Configure a implantação do 
Amazon ECS.

  SysAdmin

Package seu aplicativo como 
uma imagem do Docker.

  SysAdmin

Envie a imagem para o registro 
do Amazon ECR (ou pule esta 
etapa e envie-a para o cluster do 
Amazon ECS).

  SysAdmin

Configure a definição de tarefa 
para o aplicativo e as opções de 
serviço do Amazon ECS.

  SysAdmin

Configure seu cluster, revise 
configurações de segurança e 
defina funções do AWS Identity 
and Access Management (IAM).

  SysAdmin

Inicie sua configuração e execute 
testes de acordo com o runbook 
de migração do aplicativo.

  SysAdmin

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha a permissão da sua 
equipe de garantia de segurança 
para mover os dados de 
produção para a AWS.

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Crie e obtenha acesso aos 
endpoints para buscar arquivos 
de backup do banco de dados.

  DBA

Use o mecanismo de banco de 
dados nativo ou ferramentas de 
terceiros para migrar objetos e 
dados do banco de dados.

  DBA

Execute os testes necessários 
no runbook de migração do 

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
aplicativo para confirmar o 
sucesso da migração de dados.

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma solicitação de alteração 
(CR) para migração.

  Líder de transição

Obtenha aprovação de CR para 
migração.

  Líder de transição

Siga a estratégia de migração 
de aplicativos do runbook de 
migração de aplicativos.

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Atualize o aplicativo (se 
necessário).

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Testes completos funcionais e 
não funcionais de validação de 
dados, SLA e desempenho.

  Líder de testes, proprietário do 
aplicativo, usuários do aplicativo

Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha a aprovação do 
proprietário do aplicativo ou da 
empresa.

  Líder de transição

Execute um exercício de tabela 
com tópicos para percorrer todas 
as etapas do caderno de tarefas 
de transição.

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA, engenheiro de migração, 
proprietário do aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  DBA, engenheiro de migração, 
SysAdmin

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  Líder de migração

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, porcentagem 

  Líder de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do manual versus ferramenta, 
economia de custos, etc.

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  Líder de migração, proprietário 
do aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Documentação do Apache Tomcat 7.0 
• Guia de instalação do Apache Tomcat 7.0 
• Documentação do Apache Tomcat JNDI 
• Documentação do Apache ToMEE 
• Amazon RDS for Oracle 
• Preços do Amazon RDS 
• Oracle e AWS 
• Documentação do Oracle no Amazon RDS 
• Implantações multi-AZ do Amazon RDS 
• Conceitos básicos do Amazon ECS
• Conceitos básicos do Amazon RDS 

Tutoriais e vídeos

• Melhores práticas para executar bancos de dados Oracle no Amazon RDS (apresentação do re:Invent 
2018)

Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 
para o Amazon RDS for Oracle usando o AWS DMS

Criado por Chethan Gangadharaiah (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
Oracle

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Oracle Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar um banco de dados Oracle no Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle usando o 
AWS Database Migration Service (AWS DMS). O padrão também usa o Oracle SQL Developer ou o SQL 
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*Plus para se conectar à sua instância de banco de dados Oracle e inclui um CloudFormation modelo da 
AWS que automatiza algumas das tarefas.

A migração para o Amazon RDS for Oracle permite que você se concentre em seus negócios e 
aplicativos, enquanto o Amazon RDS cuida das tarefas de administração do banco de dados, como 
provisionamento de bancos de dados, backup e recuperação, patches de segurança, atualizações de 
versão e gerenciamento de armazenamento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Imagem de Máquina da Amazon (AMI) para o banco de dados Oracle no Amazon EC2

Versões do produto

• O AWS DMS oferece suporte às versões Oracle 11g (versão 11.2.0.3.v1 e posterior), 12c e 18c para 
bancos de dados de instâncias do Amazon RDS para as edições Enterprise, Standard, Standard One 
e Standard Two. Para obter as informações mais recentes sobre as versões compatíveis, consulte
Usando um banco de dados Oracle como destino para o AWS DMS na documentação da AWS. (Os 
CloudFormation modelos da AWS anexados usam o Oracle versão 12c como banco de dados de 
origem.)

• Desenvolvedor Oracle SQL 4.0.3

Arquitetura
Arquitetura de origem

• Banco de dados Oracle no Amazon EC2

Arquitetura alvo

• Amazon RDS para Oracle

Arquitetura de migração

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda a migrar bancos de dados para 

a AWS de forma rápida e segura. Ele suporta migrações homogêneas e heterogêneas. Para obter 
informações sobre as versões e edições do banco de dados Oracle suportadas, consulte Uso de um 
banco de dados Oracle como fonte para o AWS DMS e Uso de um banco de dados Oracle como destino 
para o AWS DMS na documentação da AWS.

• Oracle SQL Developer ou SQL *Plus — Essas ferramentas permitem que você se conecte à instância de 
banco de dados do Amazon RDS for Oracle.
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Epopeias
Configurar seu banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle.

Faça login no AWS Management 
Console e abra o console 
do Amazon RDS em https://
console.aws.amazon.com/rds/. 
Crie uma instância de banco 
de dados Oracle selecionando 
o mecanismo, o modelo, a 
configuração de credenciais 
do banco de dados, o tipo de 
instância, o armazenamento, 
as configurações do Multi-
AZ, a nuvem privada virtual 
(VPC) e a configuração, as 
credenciais de login e as 
configurações adicionais para 
o banco de dados Oracle. 
Para obter instruções, consulte 
os links na seção “Recursos 
relacionados”. Ou use o 
CloudFormation modelo da AWS 
(create_rds.yaml) no anexo para 
criar a instância de banco de 
dados Amazon RDS for Oracle.

Desenvolvedor

Connect ao Amazon RDS e 
conceda privilégios ao usuário 
Oracle.

Modifique o grupo de segurança 
para abrir as portas apropriadas 
para se conectar a partir da 
máquina local e da instância 
de replicação do AWS DMS. 
Ao configurar a conectividade, 
certifique-se de que a opção 
“Acessível publicamente” esteja 
selecionada para que você 
possa se conectar ao banco 
de dados de fora da VPC. 
Connect ao Amazon RDS com o 
Oracle SQL Developer ou o SQL 
*Plus usando as credenciais de 
login, crie um usuário do AWS 
DMS e forneça os privilégios 
necessários ao usuário do AWS 
DMS para modificar o banco de 
dados.

Desenvolvedor
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Configurar o grupo de segurança da instância EC2 de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se o banco de dados 
Oracle está ativo e funcionando.

Use o Secure Shell (SSH) para 
se conectar à instância do EC2 
e tente se conectar ao banco 
de dados Oracle usando o SQL 
*Plus.

Desenvolvedor

Modificar o grupo de segurança. Modifique o grupo de segurança 
da instância do EC2 para abrir 
as portas apropriadas, para 
que você possa se conectar a 
partir da sua máquina local e da 
instância de replicação do AWS 
DMS.

Desenvolvedor

Configurar o AWS DMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS.

No AWS DMS, crie uma instância 
de replicação na mesma VPC 
da sua instância de banco 
de dados Amazon RDS for 
Oracle. Especifique o nome 
e a descrição da instância de 
replicação, escolha a classe 
da instância e a versão do 
mecanismo de replicação (use 
o padrão), escolha a VPC na 
qual você criou a instância 
de banco de dados Amazon 
RDS, defina as configurações 
Multi-AZ, se necessário, aloque 
armazenamento, especifique 
a zona de disponibilidade e 
configure outras configurações. 
Como alternativa, você pode usar 
o CloudFormation modelo da 
AWS (DMS.yaml) no anexo para 
implementar essa etapa.

DBA

Connect aos endpoints do banco 
de dados de origem e de destino.

Crie os endpoints do banco de 
dados de origem e de destino 
especificando o identificador 
do endpoint, o mecanismo, o 
servidor, a porta, as credenciais 
de login e os atributos extras 
de conexão. Para o servidor 
de origem, use o DNS público 
da instância do EC2 que está 
hospedando o banco de dados 
Oracle. Para o servidor de 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
destino, use o endpoint do 
Amazon RDS for Oracle. Execute 
um teste para verificar se as 
conexões de origem e destino 
estão funcionando. Como 
alternativa, você pode usar o 
CloudFormation modelo da 
AWS (DMS.yaml) no anexo para 
implementar essa etapa.

Crie uma tarefa do AWS DMS. Crie uma tarefa do AWS DMS 
para migrar dados do endpoint 
de origem para o endpoint 
de destino, para configurar a 
replicação entre o endpoint 
de origem e de destino, ou 
ambos. Ao criar a tarefa do AWS 
DMS, especifique a instância 
de replicação, o endpoint de 
origem, o endpoint de destino, 
o tipo de migração (somente 
dados, somente replicação ou 
ambos), o mapeamento da tabela 
e o filtro. Execute a tarefa do 
AWS DMS, monitore a tarefa, 
verifique as estatísticas da 
tabela e verifique os registros 
na Amazon CloudWatch. Como 
alternativa, você pode usar o 
CloudFormation modelo da 
AWS (DMS.yaml) no anexo para 
implementar essa etapa.

DBA

Recursos relacionados
• Criar uma instância de banco de dados do Amazon RDS
• Conectar-se a uma instância de banco de dados executando o mecanismo de banco de dados Oracle
• Documentação do AWS DMS
• Passo a passo do AWS DMS
• Migração de bancos de dados Oracle para a nuvem da AWS

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o 
Amazon OpenSearch Service usando o Logstash
Criado por Aditya Goteti (AWS)
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Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Oracle Database Alvo: Amazon OpenSearch 
Service

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
OpenSearch Service

Resumo
Esse padrão descreve como mover dados de um banco de dados Oracle local para o Amazon 
OpenSearch Service usando o Logstash. Inclui considerações arquitetônicas e alguns conjuntos de 
habilidades e recomendações necessários. Os dados podem ser de uma única tabela ou de várias tabelas 
nas quais uma pesquisa de texto completo precisará ser realizada. 

OpenSearch O serviço pode ser configurado em uma nuvem privada virtual (VPC) ou pode ser colocado 
publicamente com restrições baseadas em IP. Esse padrão descreve um cenário em que o OpenSearch 
Serviço é configurado em uma VPC. O Logstash é usado para coletar os dados do banco de dados Oracle, 
analisá-los no formato JSON e, em seguida, alimentar os dados no OpenSearch Service. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Java 8 (exigido pelo Logstash 6.4.3)
• A conectividade entre servidores de banco de dados on-premises e instâncias do Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2) em uma VPC, estabelecida usando a Rede Privada Virtual da AWS 
(AWS VPN)

• Uma consulta para recuperar os dados necessários a serem enviados para o OpenSearch Serviço a 
partir do banco de dados

• Drivers do Oracle Java Database Connectivity (JDBC)

Limitações

• O Logstash não consegue identificar registros que foram excluídos formemente do banco de dados 

Versões do produto

• Banco de Dados Oracle 12c
• OpenSearch Serviço 6.3
• Logstash 6.4.3

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Oracle on-premises
• VPN AWS local
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Pilha de tecnologias alvo

• VPC
• Instância do EC2
• OpenSearch Serviço 
• Logstash
• Gateway NAT (para atualizações do sistema operacional em instâncias do EC2 e para instalar Java 8, 

Logstash e plug-ins)

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• Logstash 6.4.3
• Plugin de entrada JDBC (download e mais informações)
• Plugin de saída Logstash (logstash-output-amazon_es)
• Controladores Oracle JDBC

Épicos
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identificar o tamanho dos dados 
de origem.

O tamanho dos dados de origem 
é um dos parâmetros que você 
usa para determinar o número de 
fragmentos a serem configurados 
em um índice.

DBA, desenvolvedor de banco de 
dados

Analise os tipos de dados 
de cada coluna e os dados 
correspondentes.

OpenSearch O serviço mapeia 
dinamicamente o tipo de dados 
quando um campo não visto 
anteriormente é encontrado no 
documento. Se houver algum tipo 
ou formato de dados específico 
(por exemplo, campos de data) 
que precise ser declarado 
explicitamente, identifique os 
campos e defina o mapeamento 
desses campos durante a criação 
do índice.

Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor, desenvolvedor 
de banco de dados

Determine se há alguma coluna 
com chaves primárias ou 
exclusivas.

Para evitar a duplicação 
de registros no Amazon 
OpenSearch Service durante 
atualizações ou inserções, você 
precisa definir adocument_id
configuração na seção de 
saída doamazon_es plug-in 

Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
(por exemplo,document_id 
=> "%{customer_id}"
ondecustomer_id está uma 
chave primária).

Analise o número e a frequência 
dos novos registros adicionados; 
verifique com que frequência os 
registros são excluídos.

Essa tarefa é necessária para 
entender a taxa de crescimento 
dos dados de origem. Se os 
dados forem lidos intensivamente 
e as inserções forem raras, 
você poderá ter um único 
índice. Se novos registros 
forem inseridos com frequência 
e não houver exclusões, o 
tamanho do fragmento poderá 
facilmente exceder o tamanho 
máximo recomendado de 50 
GB. Nesse caso, você pode 
criar dinamicamente um índice 
configurando padrões de índice 
no Logstash e no código em que 
você pode acessá-lo usando um 
alias.

Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Determine quantas réplicas são 
necessárias.

  Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Determine o número de 
fragmentos a serem configurados 
no índice.

  Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Identifique os tipos de instância 
para nós principais dedicados, 
nós de dados e a instância do 
EC2.

Para obter mais informações, 
consulte a seção Recursos 
relacionados (p. 1917).

Proprietário do aplicativo, 
desenvolvedor

Determine o número de nós 
principais dedicados e nós de 
dados necessários.

Para obter mais informações, 
consulte a seção Recursos 
relacionados (p. 1917).

 

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie uma instância do EC2. Execute uma instância do EC2 
dentro da VPC à qual o AWS 
VPN está conectado.

Amazon VPC constrói, AWS VPN

Inste o Logstash na instância do 
EC2.

  Desenvolvedor

Instale os plug-ins do Logstash. Instale os plug-ins Logstash 
necessáriosjdbc-input
logstash-output-
amazon_es e.

Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o Logstash. Crie o repositório de chaves 
do Logstash para armazenar 
informações confidenciais, 
como chaves do AWS Secrets 
Manager e credenciais do banco 
de dados, e depois coloque as 
referências em um arquivo de 
configuração do Logstash.

Desenvolvedor

Configure a fila de letras mortas 
e a fila persistente.

Por padrão, quando o Logstash 
encontra um evento que não 
pode ser processado porque 
os dados contêm um erro de 
mapeamento ou algum outro 
problema, o pipeline do Logstash 
trava ou descarta o evento 
malsucedido. Para se proteger 
contra a perda de dados nessa 
situação, você pode configurar 
o Logstash para gravar eventos 
malsucedidos em uma fila 
de letras mortas em vez de 
descartá-los. Para se proteger 
contra a perda de dados durante 
o encerramento anormal, o 
Logstash tem um recurso de 
fila persistente que armazenará 
a fila de mensagens no disco. 
As filas persistentes fornecem 
a durabilidade dos dados no 
Logstash.

Desenvolvedor

Crie o domínio do Amazon 
OpenSearch Service.

Crie o domínio do Amazon 
OpenSearch Service com uma 
política de acesso que não exige 
a assinatura de solicitações com 
credenciais do AWS Identity and 
Access Management (IAM). O 
domínio do Amazon OpenSearch 
Service deve ser criado na 
mesma VPC. Você também 
deve selecionar os tipos de 
instância e definir o número de 
nós dedicados e principais com 
base em sua análise.

Desenvolvedor

Configure os registros de 
OpenSearch serviços da Amazon 
necessários.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação 
doOpenSearch serviço.

 

Crie o índice.   Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o Logstash. Execute o Logstash como um 
serviço em segundo plano. O 
Logstash executa a consulta 
SQL configurada, extrai os 
dados, os converte para o 
formato JSON e os alimenta 
no OpenSearch Service. Para 
o carregamento inicial, não 
configure o agendador no 
arquivo de configuração do 
Logstash.

Desenvolvedor

Verificar documentos. Verifique o número de 
documentos no índice e se todos 
os documentos estão presentes 
no banco de dados de origem. 
Durante o carregamento inicial, 
eles são adicionados ao índice 
e usados para interromper o 
Logstash.

Altere a configuração do 
Logstash para adicionar 
um agendador que seja 
executado em um intervalo fixo, 
dependendo dos requisitos do 
cliente, e reinicie o Logstash. 
O Logstash selecionará 
somente os registros que foram 
atualizados ou adicionados 
após a última execução, 
e o timestamp da última 
execução será armazenado 
no arquivo configurado com a 
propriedadelast_run_metadata_path 
=> “/usr/share/
logstash/.logstash_jdbc_last_run”
no arquivo de configuração do 
Logstash.

Desenvolvedor

Recursos relacionados
• CloudWatch Alarmes recomendados 
• Nodes principais OpenSearch de serviços dedicados da Amazon 
• Dimensionamento de domínios OpenSearch de serviços da Amazon 
• Documentação do Logstash 
• Plugin de entrada JDBC
• Plugin de saída Logstash
• Site do Amazon OpenSearch Service 
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Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o 
Amazon RDS for Oracle
Criado por Baji Shaik (AWS) e Pavan Pusuluri (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
Oracle

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Oracle Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
AWS DMS

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar bancos de dados Oracle on-premises para o Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle. Como parte do processo de migração, você 
cria um plano de migração e considera fatores importantes sobre sua infraestrutura de banco de dados 
de destino com base em seu banco de dados de origem. Você pode escolher uma das duas opções de 
migração com base nos requisitos de negócios e no caso de uso:

1. AWS Database Migration Service (AWS DMS) — Você pode usar o AWS DMS para migrar bancos 
de dados para a Nuvem AWS de forma rápida e segura. Seu banco de dados de origem permanece 
totalmente operacional durante a migração, o que minimiza o tempo de inatividade dos aplicativos que 
dependem do banco de dados. Você pode reduzir o tempo de migração usando o AWS DMS para criar 
uma tarefa que captura as alterações contínuas após a conclusão de uma migração inicial de carga 
completa por meio de um processo chamado captura de dados de alteração (CDC). Para obter mais 
informações, consulte Migrar do Oracle para o Amazon RDS com o AWS DMS na documentação da 
AWS.

2. Ferramentas nativas da Oracle — Você pode migrar bancos de dados usando ferramentas nativas da 
Oracle, como Oracle e Data Pump Export e Data Pump Import com o Oracle GoldenGate for CDC. Você 
também pode usar ferramentas nativas da Oracle, como o utilitário de exportação original e o utilitário
de importação originais, para reduzir o tempo de carregamento total.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados Oracle on-premises
• Uma instância de banco de dados Oracle (DB) do Amazon RDS

Limitações

• Limite de tamanho de banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Versões Oracle 11g (versões 11.2.0.3.v1 e posteriores) e até 12.2 e 18c. Para obter a lista mais recente 
de versões e edições compatíveis, consulte Amazon RDS for Oracle na documentação da AWS. Para 
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https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/introduction-oracle-goldengate.htm#GGCON-GUID-EF513E68-4237-4CB3-98B3-2E203A68CBD4
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/original_export.htm#SUTIL3634
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e22490/original_import.htm#SUTIL001
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migrar da Oracle para o Amazon RDS for Oracle

versões do Oracle suportadas pelo AWS DMS, consulte Uso de um banco de dados Oracle como fonte 
para o AWS DMS na documentação do AWS DMS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Bandados Oracle on-premises

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon RDS para Oracle

Arquitetura de origem e destino

O diagrama a seguir mostra como migrar um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle 
usando o AWS DMS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Crie ou use um usuário de banco de dados existente, conceda as permissões necessárias do AWS 
DMS a esse usuário, ative o modo ARCHIVELOG e configure o registro suplementar.

2. Configure o gateway de internet entre a rede local e a da AWS.
3. Configure endpoints de origem e destino para o AWS DMS.
4. Configure as tarefas de replicação do AWS DMS para migrar os dados do banco de dados de origem 

para o banco de dados de destino.
5. Conclua as atividades de pós-migração no banco de dados de destino.

O diagrama a seguir mostra como migrar um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle 
usando ferramentas nativas da Oracle.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Crie ou use um usuário de banco de dados existente e conceda as permissões necessárias para fazer 
backup do banco de dados Oracle usando os utilitários Oracle Export (expimp) e Import ().

2. Configure o gateway de internet entre a rede local e a da AWS.
3. Configure o cliente Oracle no host Bastion para obter o banco de dados de backup.
4. Carregar o banco de dados de origem em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
5. Restaure o backup do banco de dados do Amazon S3 em um banco de dados do Amazon RDS for 

Oracle.
6. Configure o Oracle GoldenGate para CDC.
7. Conclua as atividades de pós-migração no banco de dados de destino.

Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados para a 

nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local.
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed.Configuration.ArchiveLogMode
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed.Configuration.SupplementalLogging
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.html
https://www.oracle.com/security/cloud-security/bastion/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html
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• As ferramentas nativas da Oracle ajudam você a realizar uma migração homogênea. Você pode usar o
Oracle Data Pump para migrar dados entre seus bancos de dados de origem e de destino. Esse padrão 
usa o Oracle Data Pump para realizar o carregamento completo do banco de dados de origem para o 
banco de dados de destino.

• GoldenGateA Oracle ajuda você a realizar a replicação lógica entre dois ou mais bancos de dados. Esse 
padrão é usado GoldenGate para replicar as alterações delta após o carregamento inicial usando o 
Oracle Data Pump.

Epopeias
Planeje a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie documentos do projeto e 
registre os detalhes do banco de 
dados.

1. Documente suas metas 
de migração, os requisitos 
de migração, os principais 
participantes do projeto, os 
marcos do projeto, os prazos 
do projeto, as principais 
métricas, os riscos de 
migração e os planos de 
mitigação de riscos.

2. Documente informações 
críticas sobre seu banco de 
dados de origem, incluindo 
RAM, IOPS e CPUs. 
Posteriormente, você usará 
essas informações para 
determinar a instância de 
banco de dados de destino 
apropriada.

3. Valide origem e destino.

DBA

Identificar os requisitos de 
armazenamento

Identifique e documente seus 
requisitos de armazenamento, 
incluindo o seguinte:

1. Calcule o armazenamento 
alocado para a instância de 
origem.

2. Reúna as métricas de 
crescimento da instância de 
origem.

3. Prever o crescimento future 
para a instância de destino.

Observações: Para volumes 
SSD de uso geral (gp2), você 
obtém três IOPS por 1 GB de 
armazenamento. Aloque o 
armazenamento calculando o 
número total de IOPS de leitura e 

banco de dados, SysAdmin
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https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/dp_overview.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/introduction-oracle-goldengate.htm#GGCON-GUID-EF513E68-4237-4CB3-98B3-2E203A68CBD4
http://aws.amazon.com/ebs/volume-types/
http://aws.amazon.com/ebs/volume-types/
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
gravação no banco de dados de 
origem.

Escolha o tipo de instância 
adequado com base nos 
requisitos de computação.

1. Determine os requisitos de 
computação da instância de 
destino.

2. Identificar problemas de 
performance.

3. Considere os fatores para 
determinar o tipo de instância 
apropriado:
• Utilização da CPU da 

instância de banco de dados 
de origem

• IOPS (leitura e gravação) 
para a instância de banco 
de dados de origem

• Pegada de memória na 
instância de origem

SysAdmin

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede.

1. Identifique e documente os 
requisitos de segurança de 
acesso à rede para seus 
bancos de dados de origem e 
destino.

2. Configure os grupos de 
segurança apropriados para 
permitir que o aplicativo se 
comunique com o banco de 
dados.

banco de dados, SysAdmin

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

1. Determine e documente a 
estratégia de transição da 
migração.

2. Determine e documente o 
objetivo de tempo de ponto de 
tempo de ponto de tempo de 
ponto de ponto de ponto de 
ponto de tempo de ponto de 
ponto de tempo de ponto de 
tempo de ponto de tempo de 
ponto de tempo de ponto de 
tempo de ponto de tempo de 
ponto de tempo de ponto de 
ponto de tempo

DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique os riscos da migração. Avalie o banco de dados 
e documente os riscos e 
mitigações específicos da 
migração. Por exemplo:

• Identifique tabelas sem registro 
e destaque o risco de perda de 
dados e destaque o risco de 
perda de dados em caso de 
recuperação.

• Extraia os usuários e 
privilégios do banco de dados 
de origem e destaque os 
conflitos com os privilégios do 
Amazon RDS.

• Examine o registro de alertas 
para ver se há erros e avisos 
específicos da Oracle.

• Identifique os recursos 
suportados e não suportados 
da instância de banco de 
dados de destino.

• Analise os recursos obsoletos 
do mecanismo de versão de 
banco de dados de destino.

DBA

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. Crie uma nova Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC)
para a instância de destino.

SysAdmin

Crie grupos de segurança. Crie um grupo de segurança
em sua nova VPC para permitir 
conexões de entrada com a 
instância de banco de dados.

SysAdmin

Crie uma instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle.

Crie a instância de banco de 
dados de destino com a nova 
VPC e o grupo de segurança e, 
em seguida, inicie a instância.

SysAdmin

(Opção 1) Use ferramentas nativas da Oracle ou de terceiros para migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preparar o banco de dados de 
origem.

1. Crie um diretório do Data 
Pump ou use um existente.

banco de dados, SysAdmin
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https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/gsg_create_vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/working-with-security-groups.html#creating-security-group
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migrar da Oracle para o Amazon RDS for Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Crie um usuário de migração 

e conceda permissões para 
realizar a extração do Data 
Pump.

3. Extraia funções, usuários e 
espaços de tabela do banco 
de dados de origem como um 
script SQL.

4. Transfira o dump extraído do 
Data Pump para odata pump
diretório da instância de banco 
de dados de destino.

Preparar o banco de dados de 
destino.

1. Confirme se todas as opções 
de banco de dados (por 
exemplo, texto e Java) estão 
instaladas ou habilitadas na 
instância de destino do banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle.

2. Crie um diretório do Data 
Pump ou use um existente.

3. Crie um usuário de migração 
e conceda permissões para 
realizar a importação do Data 
Pump.

4. Crie os espaços de destino, 
os usuários e as funções 
necessários na instância de 
destino.

5. Importe o despejo de 
exportação do Data Pump 
transferido para o banco de 
dados de destino.

6. Crie qualquer índice excluído 
durante a importação ou a 
criação do objeto.

7. Crie quaisquer restrições 
excluídas durante a 
importação.

8. Valide ou recompile objetos 
inválidos.

9. Reconstrua os índices 
inválidos.

10.Valide a contagem de objetos 
do banco de dados entre os 
bancos de dados de origem e 
de destino.

11.Resolva quaisquer 
discrepâncias encontradas 
entre as contagens de objetos.

banco de dados, SysAdmin
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https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-overview.html#GUID-EEB32B50-8A00-40B0-8787-CC2C8BA05DC5
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(Opção 2) Use o AWS DMS para migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preparar os dados 1. Limpar dados no banco de 
dados de origem.

2. Crie uma instância de 
replicação.

3. Crie um endpoint de origem e 
um endpoint de destino.

4. Identifique o número de 
tabelas e objetos a serem 
migrados.

DBA

Migrar os dados 1. Elimine restrições de chave 
externa e triggers no banco de 
dados de destino.

2. Elimine índices secundários 
no banco de dados de destino.

3. Configure as configurações de 
tarefa de carga completa do 
AWS DMS do banco de dados 
de origem para o banco de 
dados de destino.

4. Habilite chaves externas.
5. Permita que o AWS DMS CDC

replique as mudanças em 
andamento.

6. Habilite os gatilhos.
7. Atualize as sequências.
8. Validar os dados de origem e 

de destino.

DBA

Ir para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

1. Interrompa todos os serviços 
de aplicativos e conexões de 
clientes que apontam para o 
Oracle.

2. Execute as tarefas do AWS 
DMS.

3. Configure uma tarefa de 
reversão (por exemplo, reverta 
o CDC do banco de dados 
Amazon RDS para o banco de 
dados Oracle local).

4. Valide os dados.
5. Inicie os serviços de 

aplicativos no novo banco de 

DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Task.CDC.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dados de destino configurando 
o Amazon Route 53 para 
a nova instância de banco 
de dados Amazon RDS for 
Oracle.

6. Adicione o CloudWatch 
monitoramento da Amazon à 
sua nova instância de origem 
para banco de dados do 
Amazon RDS for Oracle.

Implemente seu plano de 
reversão.

1. Pare todos os serviços de 
aplicação que apontam para a 
instância de origem do banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle.

2. Reverta as alterações no 
banco de dados Oracle local 
de origem usando uma tarefa 
do AWS DMS.

3. Interrompa as tarefas do AWS 
DMS em execução do banco 
de dados Oracle local para o 
banco de dados Amazon RDS 
for Oracle.

4. Configure os aplicativos 
novamente no banco de dados 
Oracle de origem.

5. Confirme se a implantação da 
reversão foi concluída.

DBA, proprietário do aplicativo

Encerre o projeto de migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpar os recursos Encerre ou remova os recursos 
temporários da AWS, como a 
instância de replicação do AWS 
DMS e o bucket do S3.

banco de dados, SysAdmin

Revise os documentos do 
projeto.

Analise seus documentos 
e metas de planejamento 
de migração e, em seguida, 
confirme se você concluiu 
todas as etapas de migração 
necessárias.

DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Reúna métricas. Registre as principais métricas 
de migração, incluindo o tempo 
necessário para concluir a 
migração, a porcentagem de 
tarefas manuais versus tarefas 
baseadas em ferramentas, 

DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
economia de custos e outras 
métricas relevantes.

Encerre o projeto. Encerre o projeto de migração e 
receba feedback sobre o esforço.

DBA SysAdmin, proprietário do 
aplicativo

Recursos relacionados
Referências

• Estratégias para migrar bancos de dados Oracle para a AWS (whitepaper da AWS)
• AWS Database Migration Service (documentação do AWS DMS)
• Preços do Amazon RDS (documentação do Amazon RDS)

Tutoriais e vídeos

• Introdução ao AWS Database Migration Service (documentação do AWS DMS)
• Recursos do Amazon RDS (documentação do Amazon RDS)
• AWS Database Migration Service (DMS) () () () (YouTube)

Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon 
RDS for Oracle usando o Oracle Data Pump

Criado por Mohan Annam (AWS) e Brian motzer (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Bancos de dados: 
relacionais

Alvo: Amazon RDS for Oracle

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Oracle de um data center local para um Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para instância de banco de dados Oracle usando o Oracle 
Data Pump. 

O padrão envolve criar um arquivo de despejo do banco de dados de origem, armazenar o arquivo em um 
bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e restaurar os dados em uma instância de banco 
de dados do Amazon RDS for Oracle. Esse padrão é útil quando você encontra limitações ao usar o AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) para a migração.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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https://d1.awsstatic.com/whitepapers/strategies-for-migrating-oracle-database-to-aws.pdf
http://aws.amazon.com/dms/
http://aws.amazon.com/rds/pricing/
http://aws.amazon.com/dms/getting-started/
http://aws.amazon.com/rds/getting-started/
https://www.youtube.com/watch?v=zb4GcjEdl8U
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• Uma conta ativa da AWS
• As permissões necessárias para criar funções no AWS Identity and Access Management (IAM) e para 

um upload de várias partes do Amazon S3.
• As permissões necessárias para exportar dados do banco de dados de origem.
• Interface da linha de comando (AWS CLI) instalada e configurada

Versões do produto

• O Oracle Data Pump está disponível somente para o Oracle Database 10g Release 1 (10.1) e versões 
posteriores.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Bancos de dados Oracle locais.

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon RDS para Oracle
• Cliente SQL (Oracle SQL Developer)
• Um bucket do S3

Arquitetura de origem e destino

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS Identity and Access Management Service (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso 
aos recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los. Nesse padrão, o IAM 
é usado para criar as funções e políticas necessárias para migrar dados do Amazon S3 para o Amazon 
RDS for Oracle.

• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ajuda você a configurar, operar e 
escalonar um banco de dados relacional Oracle na Nuvem AWS.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Outras ferramentas

• O Oracle Data Pump ajuda você a mover dados e metadados de um banco de dados para outro em 
alta velocidade. Nesse padrão, o Oracle Data Pump é usado para exportar o arquivo de dump de dados 
(.dmp) para o servidor Oracle e importá-lo para o Amazon RDS for Oracle. Para obter mais informações, 
consulte Importar dados para o Oracle no Amazon RDS na documentação do Amazon RDS.

• O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento integrado que simplifica o desenvolvimento 
e o gerenciamento de bancos de dados Oracle em implantações tradicionais e baseadas em nuvem. 
Ele interage com o banco de dados Oracle local e com o Amazon RDS for Oracle para executar os 
comandos SQL necessários para exportar e importar dados.
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/dp_overview.htm
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.html#Oracle.Procedural.Importing.DataPump.S3
https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/sqldeveloper-landing.html
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Epopéias
Crie um bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o bucket. Para criar o bucket S3, siga as 
instruções na documentação da 
AWS.

AWS ems ems ems ems ems 
ems

Crie a função do IAM e atribua políticas do IAM.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar permissões do IAM. Para configurar permissões, siga 
as instruções na documentação 
da AWS.

AWS ems ems ems ems ems 
ems

Crie a instância de destino do banco de dados do Amazon RDS for Oracle e associe a função de 
integração do Amazon S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a instância de destino do 
banco de dados do Amazon RDS 
for Oracle.

Para criar a instância do 
Amazon RDS for Oracle, siga as 
instruções na documentação da 
AWS.

AWS ems ems ems ems ems 
ems

Associe a função à instância de 
banco de dados.

Para associar a função à 
instância, siga as instruções na
documentação da AWS.

DBA

Crie o usuário do banco de dados no banco de dados de destino.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o usuário Connect ao banco de dados 
Amazon RDS for Oracle de 
destino a partir do Oracle SQL 
Developer ou do SQL*Plus e 
execute o seguinte comando 
SQL para criar o usuário para o 
qual importar o esquema.

create user SAMPLE_SCHEMA 
 identified by <PASSWORD>;
grant create session, 
 resource to <USER NAME>;
alter user <USER NAME> quota 
 100M on users;

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/oracle-s3-integration.html#oracle-s3-integration.preparing
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/oracle-s3-integration.html#oracle-s3-integration.preparing
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/oracle-s3-integration.html#oracle-s3-integration.preparing.instance
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Crie o arquivo de exportação a partir do banco de dados Oracle de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um arquivo de despejo de 
dados.

Para criar um arquivo de 
despejo nomeadosample.dmp
noDATA_PUMP_DIR diretório 
para exportar oSAMPLE_SCHEMA
usuário, use o script a seguir.

DECLARE 
    hdnl NUMBER;
BEGIN 
    hdnl := 
 dbms_datapump.open(operation 
 => 'EXPORT',  
                             
    job_mode => 'SCHEMA',  
                             
    job_name => NULL); 

    
 dbms_datapump.add_file( handle 
 => hdnl,  
                            
 filename => 'sample.dmp',  
                     
        directory => 
 'DATA_PUMP_DIR',  
                   
          filetype 
 => dbms_datapump.ku
$_file_type_dump_file); 

    
 dbms_datapump.add_file(handle 
 => hdnl,  
                            
 filename => 'export.log',  
                     
        directory => 
 'DATA_PUMP_DIR',  
                   
          filetype 
 => dbms_datapump.ku
$_file_type_log_file); 

    
 dbms_datapump.metadata_filter(hdnl, 
 'SCHEMA_EXPR', 'IN 
 (''SAMPLE_SCHEMA'')');   

    
 dbms_datapump.start_job(hdnl);
END;
/

Revise os detalhes da 
exportação revisando 
oexport.log arquivo em 

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seuDATA_PUMP_DIR diretório 
local.

Carregue o arquivo de despejo no bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o arquivo de despejo 
da fonte para o bucket do S3.

Usando o AWS CLI, execute o 
seguinte comando:

aws s3 cp sample.dmp s3://
<bucket_created_epic_1>/

DBA

Faça download do arquivo de exportação do bucket do S3 para a instância do RDS.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o arquivo de despejo de 
dados para o Amazon RDS

Para copiar o 
arquivosample.dmp de despejo 
do bucket do S3 para o banco 
de dados do Amazon RDS for 
Oracle, execute o seguinte 
comando SQL. Neste exemplo, 
osample.dmp arquivo é 
baixado do bucket do S3my-
s3-integration1 para o 
diretório OracleDATA_PUMP_DIR. 
Certifique-se de que você tenha 
espaço em disco suficiente 
alocado para sua instância do 
RDS para acomodar o banco de 
dados e o arquivo de exportação.

-- If you want to download 
 all the files in the 
 S3 bucket remove the 
 p_s3_prefix line.

SELECT 
 rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3( 
      p_bucket_name    => 
  'my-s3-integration',     
      p_s3_prefix => 
 'sample.dmp', 
      p_directory_name => 
  'DATA_PUMP_DIR')  
   AS TASK_ID FROM DUAL;

O comando anterior gera um 
ID de tarefa. Para revisar o 
status do download revisando os 
dados no ID da tarefa, execute o 
comando a seguir.

AWS ems ems ems ems ems 
ems
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

SELECT text FROM 
 table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-
<task_id>.log'));

Para ver os arquivos 
noDATA_PUMP_DIR diretório, 
execute o seguinte comando:

SELECT 
 filename,type,filesize/1024/1024 
 size_megs,to_char(mtime,'DD-
MON-YY HH24:MI:SS') 
 timestamp
FROM 
 TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory 
 => upper('DATA_PUMP_DIR'))) 
 order by 4;

Importe o arquivo de despejo para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Restaure o esquema e os dados 
no Amazon RDS.

Para importar o arquivo de 
despejo para o esquema 
dosample_schema banco 
de dados, execute o seguinte 
comando SQL do SQL Developer 
ou do SQL*Plus.

DECLARE
hdnl NUMBER;
BEGIN

hdnl := 
 DBMS_DATAPUMP.OPEN( operation 
 => 'IMPORT', job_mode => 
 'SCHEMA', job_name=>null);

DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle 
 => hdnl, filename => 
 'sample.dmp', directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype 
 => dbms_datapump.ku
$_file_type_dump_file);

DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle 
    => hdnl, filename  => 
 'import.log', directory => 
 'DATA_PUMP_DIR', filetype 
  => dbms_datapump.ku
$_file_type_log_file);

DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN 
 (''SAMPLE_SCHEMA'')');

DBMS_DATAPUMP.START_JOB(hdnl);

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

END;
/

Para ver o arquivo de log da 
importação, execute o seguinte 
comando:

SELECT text FROM 
 table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('DATA_PUMP_DIR','import.log'));

Remova o arquivo de despejo do diretório DATA_PUMP_DIR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Liste e limpe os arquivos de 
exportação.

Liste e remova os arquivos de 
exportação noDATA_PUMP_DIR
diretório e execute os seguintes 
comandos:

-- List the files
SELECT 
 filename,type,filesize/1024/1024 
 size_megs,to_char(mtime,'DD-
MON-YY HH24:MI:SS') 
 timestamp FROM 
 TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory 
 => upper('DATA_PUMP_DIR'))) 
 order by 4;

-- Remove the files
EXEC 
 UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR','sample.dmp');
EXEC 
 UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR','import.log');

AWS ems ems ems ems ems 
ems

Recursos relacionados
• Integração do Amazon S3
• Crie uma instância de banco de dados
• Importar dados para o Oracle no Amazon RDS
• Documentação do Amazon S3
• Documentação do IAM
• Documentação do Amazon RDS
• Documentação do Oracle Data Pump:
• Oracle SQL Developer
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/oracle-s3-integration.html#oracle-s3-integration.preparing
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https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/
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Migre do PostgreSQL no Amazon EC2 para o Amazon 
RDS for PostgreSQL usando pglogical

Criado por Rajesh Madiwale (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Amazon EC2 Destino:  Amazon RDS para 
PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Open-source Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para migrar um banco de dados PostgreSQL (versão 9.5 e posterior) 
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para o Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) para PostgreSQL usando a extensão pglogical do PostgreSQL. Agora, o Amazon RDS oferece 
suporte à extensão pglogical para o PostgreSQL versão 10.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Escolha o tipo certo de instância do Amazon RDS. Para obter mais informações, consulte Tipos de 
instância do Amazon RDS.

• Certifique-se de que as versões de origem e destino do PostgreSQL sejam as mesmas.   
• Instale e integre a extensão pglogical com o PostgreSQL no Amazon EC2.

Versões do produto

• PostgreSQL versão 10 e posterior no Amazon RDS, com os recursos suportados no Amazon RDS 
(consulte PostgreSQL no Amazon RDS na documentação da AWS). Esse padrão foi testado com a 
migração do PostgreSQL 9.5 para a versão 10 do PostgreSQL no Amazon RDS, mas também se aplica 
às versões posteriores do PostgreSQL no Amazon RDS.

Arquitetura
Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• extensão pglógica
• Utilitários nativos do PostgreSQL: pg_dump e pg_restore
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http://aws.amazon.com/rds/instance-types/
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https://github.com/2ndQuadrant/pglogical
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Epopeias
Migre dados usando a extensão pglogical

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de banco de 
dados PostgreSQL do Amazon 
RDS.

Configure uma instância de 
banco de dados PostgreSQL 
no Amazon RDS. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Amazon RDS 
for PostgreSQL.

DBA

Obtenha um despejo de 
esquema do banco de dados 
PostgreSQL de origem e 
restaure-o no banco de dados 
PostgreSQL de destino.

1. Use o utilitário pg_dump
com a-s opção de gerar um 
arquivo de esquema a partir 
do banco de dados de origem.

2. Use o utilitário psql com a-f
opção de carregar o esquema 
no banco de dados de destino.

DBA

Ative a decodificação lógica. No grupo de parâmetros 
de banco de dados do 
Amazon RDS, defina o 
parâmetrords.logical_replication
estático como 1. Para obter 
instruções, consulte a
documentação do Amazon RDS.

DBA

Crie a extensão pglogical nos 
bancos de dados de origem e de 
destino.

1. Crie apglogical extensão 
no banco de dados 
PostgreSQL de origem:

psql -h <amazon-ec2-
endpoint> -d target-
dbname -U target-dbuser 
 -c "create extension 
 pglogical;"

2. Crie apglogical extensão 
no banco de dados 
PostgreSQL de destino:

psql -h <amazon-rds-
endpoint> -d source-
dbname -U source-dbuser 
 -c "create extension 
 pglogical;"

DBA

Crie um editor no banco de 
dados PostgreSQL de origem.

Para criar um editor, execute:

psql -d dbname -p 5432 <<EOF
SELECT 
 pglogical.create_node( node_name := 
 'provider1', dsn := 
 'host=<ec2-endpoint> 
 port=5432 dbname=source-

DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dbname user=source-
dbuser' );
EOF

Crie um conjunto de replicação, 
adicione tabelas e sequências.

Para criar um conjunto de 
replicação no banco de dados 
PostgreSQL de origem e 
adicionar tabelas e sequências 
ao conjunto de replicação, 
execute:

psql -d dbname -p 5432 <<EOF
SELECT 
 pglogical.replication_set_add_all_tables('default', 
 '{public}'::text[],synchronize_data := 
 true);
EOF

DBA

Criar um assinante. Para criar um assinante no 
banco de dados PostgreSQL de 
destino, execute:

psql -h <rds-endpoint> -d 
 target-dbname -U target-
dbuser  <<EOF
SELECT 
 pglogical.create_node( 
    node_name := 
 'subscriber1', 
    dsn := 'host=<rds-
endpoint> port=5432 
 dbname=target-dbname 
 password=postgres 
 user=target-dbuser'
);
EOF

DBA

Criar uma assinatura. Para criar uma assinatura no 
banco de dados PostgreSQL de 
destino, execute:

psql -h <rds-endpoint> -d 
 target -U postgres  <<EOF
SELECT 
 pglogical.create_subscription( 
 subscription_name := 
 'subscription1', 
 replication_sets := 
 array['default'], 
    provider_dsn := 
 'host=<ec2-endpoint> 
 port=5432 dbname=<source-
dbname> password=<password> 
 user=source-dbuser'
);

DBA
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Validar seus dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os bancos de dados de 
origem e de destino.

Verifique os bancos de dados 
de origem e de destino para 
confirmar se os dados estão 
sendo replicados com êxito. 
Você pode realizar a validação 
básica usando as tabelasselect 
count(1) de origem e de 
destino.

DBA

Recursos relacionados
• Amazon RDS
• Replicação lógica para o PostgreSQL no Amazon RDS (documentação do Amazon RDS)
• pglogical (GitHub repositório)
• Limitações do pglogical (arquivo README doGitHub repositório)
• Migração do PostgreSQL do local ou do Amazon EC2 para o Amazon RDS usando replicação lógica

(blog do banco de dados da AWS)

Migrar um banco de dados PostgreSQL local para o 
Aurora PostgreSQL

Criado por Baji Shaik (AWS) e Jitender Kumar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Banco de dados 
PostgreSQL no local

Destino:  Aurora PostgreSQL

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Código aberto Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; AWS DMS

Resumo
Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL O Aurora oferece esses benefícios ao escalar o 
armazenamento em três zonas de disponibilidade na mesma região da AWS e oferece suporte a até 15 
instâncias de réplica de leitura para reduzir as cargas de trabalho de leitura e fornecer alta disponibilidade 
em uma única região. Ao usar um banco de dados global Aurora, você pode replicar bancos de dados 
PostgreSQL em até cinco regiões para acesso remoto de leitura e recuperação de desastres no caso 
de uma falha na região. Esse padrão descreve as etapas para migrar um banco de dados de origem 
PostgreSQL local para um banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL. O padrão inclui duas 
opções de migração: usar o AWS Data Migration Service (AWS DMS) ou usar ferramentas nativas do 
PostgreSQL (como pg_dump, pg_restore e psql) ou ferramentas de terceiros. 
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http://aws.amazon.com/rds/
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As etapas descritas nesse padrão também se aplicam aos bancos de dados PostgreSQL de destino nas 
instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem PostgreSQL em um datacenter no local
• Uma instância de banco de dados compatível com Aurora PostgreSQL ou uma instância de banco de 

dados Amazon RDS for PostgreSQL

Limitações

• Os limites de tamanho do banco de dados são 64 TB para Amazon RDS for PostgreSQL e 128 TB para 
Aurora compatível com PostgreSQL.

• Se você estiver usando a opção de migração do AWS DMS, revise as limitações do AWS DMS sobre o 
uso de um banco de dados PostgreSQL como fonte.

Versões do produto

• Para obter suporte para versões principais e secundárias do PostgreSQL no Amazon RDS, consulte
Amazon RDS para atualizações do PostgreSQL na documentação do Amazon RDS.

• Para obter suporte ao PostgreSQL no Aurora, consulte as atualizações do Amazon Aurora PostgreSQL
na documentação do Aurora.

• Se você estiver usando a opção de migração do AWS DMS, consulte as versões compatíveis do 
PostgreSQL na documentação do AWS DMS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados PostgreSQL no local

Pilha de tecnologias de destino

• Instância de banco de dados compatível com PostgreSQL

Arquitetura de origem

Arquitetura alvo

Arquitetura de migração de dados

Usando o AWS DMS

Usando ferramentas nativas do PostgreSQL
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_GettingStartedAurora.CreatingConnecting.AuroraPostgreSQL.html
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.PostgreSQL.html
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Ferramentas
• O AWS Database Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar armazenamentos de dados 

para a nuvem da AWS ou entre combinações de configurações na nuvem e no local. Esse serviço 
oferece suporte a diferentes fontes e bancos de dados de destino. Para obter informações sobre como 
validar as versões e edições do banco de dados de origem e de destino do PostgreSQL suportadas 
para uso com o AWS DMS, consulte Uso de um banco de dados PostgreSQL como fonte do AWS 
DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para obter o suporte mais 
abrangente de versões e recursos.

• As ferramentas nativas do PostgreSQL incluem pg_dump, pg_restore e psql.

Epopeias
Analise a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões do banco de 
dados de origem e de destino.

Se você estiver usando o AWS 
DMS, certifique-se de usar 
uma versão compatível do 
PostgreSQL.

DBA

Identifique o tipo de 
armazenamento e os requisitos 
de capacidade.

1. Calcule o armazenamento 
alocado para a instância do 
banco de dados de origem.

2. Reúna as métricas históricas 
de crescimento da instância 
do banco de dados de origem.

3. Antecipe a previsão de 
crescimento future para a 
instância do banco de dados 
de destino.

4. Aloque o armazenamento 
calculando o número total de 
IOPS de leitura e gravação 
no banco de dados de 
origem. Um volume SSD 
de uso geral (gp2) fornece 
3 IOPS para cada 1 GB de 
armazenamento.

DBA, administrador de sistemas

Escolha o tipo de instância, a 
capacidade, os recursos de 
armazenamento e os recursos de 
rede adequados.

Determine os requisitos de 
computação da instância 
do banco de dados de 
destino. Analise problemas de 
desempenho conhecidos que 
possam precisar de atenção 
adicional. Considere os seguintes 
fatores para determinar o tipo de 
instância apropriado:

• Utilização da CPU da instância 
do banco de dados de origem

DBA, administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• IOPS (operações de leitura e 

gravação) para a instância do 
banco de dados de origem

• Pegada de memória na 
instância do banco de dados 
de origem

Para obter mais informações, 
consulte Classes de instância de 
banco de dados do Aurora na 
documentação do Aurora.

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede para 
bancos de dados de origem e de 
destino.

Determine os grupos de 
segurança apropriados que 
permitiriam que o aplicativo se 
comunicasse com o banco de 
dados.

DBA, administrador de sistemas

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

• Determine a estratégia de 
transição da migração com 
base na complexidade do seu 
aplicativo. 

• Determine o objetivo de tempo 
de recuperação (RTO (RTO 
(RTO (RPO - RPO (RPO - 
restore point point point point 
point point point point point 
point point point point point 
point point point point point 
point point point point point 
point point point point point 
objective)

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Configure a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. Crie uma nova nuvem privada 
virtual (VPC) para a instância do 
banco de dados de destino.

Administrador de sistemas

Crie grupos de segurança. Crie um grupo de segurança 
dentro da VPC (conforme 
determinado no épico anterior) 
para permitir conexões de 
entrada com a instância do 
banco de dados.

Administrador de sistemas

Configure e inicie o cluster de 
banco de dados do Aurora.

Crie a instância do banco de 
dados de destino com a nova 
VPC e o grupo de segurança e 
inicie a instância.

Administrador de sistemas
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Migrar dados ‒ opção 1 (usando o AWS DMS)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Conclua as etapas de pré-
migração.

1. Limpe os dados no banco de 
dados de origem.

2. Crie uma instância de 
replicação.

3. Crie endpoints de origem e 
destino.

4. Identifique o número de 
tabelas e objetos disponíveis a 
serem migrados.

DBA

Etapas de migração concluídas. 1. Elimine restrições de chave 
externa e triggers no banco de 
dados de destino.

2. Elimine índices secundários 
no banco de dados de destino.

3. Use uma tarefa de carga 
completa para migrar dados 
do banco de dados de origem 
para o de destino.

4. Aciona chaves externas.
5. Se você estiver usando a

migração instantânea e seu 
aplicativo exigir o mínimo 
de tempo de inatividade, 
habilite a captura de dados de 
alteração (CDC) para replicar 
as mudanças em andamento

6. Acionadores INSTEAD OF
7. Atualize as sequências.
8. Valide os dados de origem e 

de destino.

DBA

Valide os dados. Para garantir que seus dados 
tenham sido migrados com 
precisão da origem para 
o destino, siga as etapas 
de validação de dados na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Migrar dados ‒ opção 2 (usando pg_dump e pg_restore)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o banco de dados de 
origem.

1. Crie um diretório para 
armazenar o backup 
pg_dump, se ele ainda não 
existir.

2. Crie um usuário de migração 
que tenha permissões para 

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReplicationInstance.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReplicationInstance.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.Creating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.FullLoad.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/strategy-database-migration/cut-over.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.CommonDBATasks.CDC.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.CommonDBATasks.CDC.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Validating.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Validating.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
executar pg_dump em objetos 
de banco de dados.

3. Connect à instância do EC2 e 
execute o backup pg_dump.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do
pg_dump e o passo a passo na 
documentação do AWS DMS.

Prepare o banco de dados de 
destino.

1. Crie um usuário de migração 
que tenha permissões para 
usar pg_restore em objetos de 
banco de dados.

2. Importe o dump do banco de 
dados usando pg_restore.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do
pg_restore e o passo a passo na 
documentação do AWS DMS.

DBA

Valide os dados. 1. Compare a contagem de 
objetos do banco de dados 
entre os bancos de dados de 
origem e de destino.

2. Resolva quaisquer 
discrepâncias encontradas 
entre as contagens de objetos.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

Implemente a estratégia de 
migração de aplicativos que você 
criou no primeiro épico.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Ir para o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

1. Interrompa todos os serviços 
de aplicativos e conexões de 
clientes que apontam para o 
banco de dados PostgreSQL 
local.

2. Execute as tarefas do AWS 
DMS.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas
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https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgdump.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/chap-manageddatabases.postgresql-rds-postgresql-full-load-pd_dump.html
https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgrestore.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/chap-manageddatabases.postgresql-rds-postgresql-full-load-pd_dump.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Configure uma tarefa de 

reversão (reverta o CDC 
do Aurora PostgreSQL 
compatível com o banco de 
dados PostgreSQL local), se 
necessário.

4. Valide os dados.
5. Inicie os serviços do aplicativo 

no novo destino configurando 
o Amazon Route 53 para a 
nova instância de banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL.

6. Adicione o monitoramento
da Amazon CloudWatch e do 
Performance Insights à sua 
nova instância de banco de 
dados compatível com Aurora 
PostgreSQL.

Se você precisar reverter a 
migração.

1. Pare todos os serviços de 
aplicativos que apontam 
Aurora banco de dados 
compatível com PostgreSQL

2. Reverta as alterações no 
banco de dados PostgreSQL 
local de origem usando a 
tarefa do AWS DMS que você 
criou na história anterior.

3. Interrompa a execução das 
tarefas do AWS DMS do 
banco de dados PostgreSQL 
local para o banco de dados 
compatível com Aurora 
PostgreSQL.

4. Configure o aplicativo para 
que ele retorne ao banco de 
dados PostgreSQL local de 
origem.

5. Confirme se toda a 
implantação da reversão foi 
concluída.

DBA, proprietário do aplicativo

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos. Encerre os recursos temporários 
da AWS.

DBA, administrador de sistemas

Valide documentos. Revise e valide os documentos 
do projeto.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas
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https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Validating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-configuring.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-configuring.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_PerfInsights.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_PerfInsights.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reúna métricas. Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, a porcentagem 
da economia manual versus 
a economia de custos com 
ferramentas e assim por diante.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Feche o projeto. Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Recursos relacionados
Referências

• Serviço de migração de dados da AWS
• VPCs e o Amazon Aurora
• Preços do Amazon Aurora
• Usando um banco de dados PostgreSQL como fonte do AWS DMS
• Como criar uma instância de replicação do AWS DMS
• Como criar endpoints de origem e destino usando o AWS DMS

Recursos adicionais

• Primeiros passos com o AWS DMS
• Instruções passo a step-by-step passo sobre migração de dados
• Recursos do Amazon Aurora

Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-
premises para o Microsoft SQL Server no Amazon 
EC2 executando Linux

Criado por Tirumala Rama Chandra Murty Dasari (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon EC2 Linux com 
Microsoft SQL Server

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Esse padrão descreve como migrar de um banco de dados local do Microsoft SQL Server em execução 
no Microsoft Windows para o Microsoft SQL Server em uma instância Linux do Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) usando utilitários de backup e restauração.
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http://aws.amazon.com/dms/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_VPC.html
http://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.PostgreSQL.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-aws-dms-replication-instance/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-source-target-endpoints-aws-dms/
http://aws.amazon.com/dms/getting-started/
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/DMS-SBS-Welcome.html
http://aws.amazon.com/rds/aurora/getting-started/
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Amazon EC2 Linux AMI (Amazon Machine Image) com Microsoft SQL Server
• AWS Direct Connect entre o Windows local e o Microsoft SQL Server na instância Linux EC2

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados Microsoft SQL Server on-premises

Pilha de tecnologias de destino

• Instância do Linux EC2 com banco de dados do Microsoft SQL Server

arquitetura de migração de banco de dados

Ferramentas
• WinSCP - Essa ferramenta permite que os usuários do Windows compartilhem arquivos facilmente com 

usuários do Linux.
• Sqlcmd - Esse utilitário de linha de comando permite enviar instruções ou lotes T-SQL para instâncias 

locais e remotas do SQL Server. O utilitário é extremamente útil para tarefas repetitivas de banco de 
dados, como processamento em lote ou teste de unidade.

Epopeias
Prepare a instância Linux do EC2 com o SQL Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione uma AMI que forneça 
o sistema operacional Linux e 
inclua o Microsoft SQL Server.

  Administrador do sistema

Configure a AMI para criar uma 
instância do EC2.

  Administrador do sistema

Criar regras de entrada e de 
saída para grupos de segurança.

  Administrador do sistema

Configurar a instância do Linux 
EC2 para um banco de dados do 
Microsoft SQL Server.

  DBA

Crie usuários e forneça 
permissões como no banco de 
dados de origem.

  Advogado, DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale as ferramentas do SQL 
Server e o utilitário sqlcmd na 
instância Linux EC2.

  DBA

Faça backup do banco de dados e mova o arquivo de backup para a instância Linux EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Fazer backup do banco de dados 
SQL Server on-premises.

  DBA

Instalar o WinSCP no Microsoft 
SQL Server.

  DBA

Mova o arquivo de backup para 
a instância do Linux EC2 que 
esteja executando o Microsoft 
SQL Server.

  DBA

Restaure o banco de dados na instância Linux EC2 executando o SQL Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Restaure o banco de dados 
a partir do arquivo de backup 
do banco de dados usando o 
utilitário sqlcmd.

  DBA

Valide objetos e dados do banco 
de dados.

  Desenvolvedor, engenheiro de 
testes

Mudar do Windows SQL Server para o Windows SQL Server na instância Linux EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide objetos e dados do banco 
de dados.

  Desenvolvedor, engenheiro de 
testes

Mude do banco de dados 
Microsoft SQL Server on-
premises para a instância do 
Linux EC2 que esteja executando 
o Microsoft SQL Server.

  DBA

Recursos relacionados
• Como configurar o SQL Server 2017 nas AMIs do Amazon Linux 2 e Ubuntu 
• Instalação de ferramentas SQL em uma instância Linux 
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http://aws.amazon.com/blogs/database/configuring-sql-server-2017-on-amazon-linux-2-and-ubuntu-amis/
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup-tools?view=sql-server-2017#RHEL
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• Backup e restauração de um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para Microsoft SQL 
Server em uma instância do Linux EC2 

Migre um banco de dados Microsoft SQL Server 
on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 
utilizando servidores vinculados
Criado por Kevin Yung (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
Microsoft SQL Server

Criado por: AWS Meio ambiente: Produção Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Os servidores vinculados permitem que o Microsoft SQL Server execute instruções SQL em outras 
instâncias de servidores de banco de dados. Esse padrão descreve como você pode migrar seu banco 
de dados local do Microsoft SQL Server para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para 
que o Microsoft SQL Server obtenha menor custo e maior disponibilidade. Atualmente, o Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server não é compatível com conexões fora de uma rede da Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 

Você pode usar esse padrão para atingir os seguintes objetivos:

• Para migrar o Microsoft SQL Server para o Amazon RDS for Microsoft SQL Server sem interromper os 
recursos do servidor vinculado.

• Priorizar e migrar o Microsoft SQL Server vinculado em diferentes ondas.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Verifique se o Microsoft SQL Server no Amazon RDS é compatível com os recursos que você precisa.
• Certifique-se de que você possa usar o Amazon RDS for Microsoft SQL Server com agrupamentos 

padrão ou agrupamentos definidos em níveis de banco de dados. 

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Bancos de dados locais (Microsoft SQL Server)

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon RDS for SQL Server
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https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-migrate-restore-database?view=sql-server-2017#create-a-backup-on-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-migrate-restore-database?view=sql-server-2017#create-a-backup-on-windows
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.CommonDBATasks.Collation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.CommonDBATasks.Collation.html
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Arquitetura do estado de origem

Arquitetura do estado alvo

No estado de destino, você migra o Microsoft SQL Server para o Amazon RDS for Microsoft SQL Server 
usando servidores vinculados. Essa arquitetura usa um Network Load Balancer para proxy do tráfego do 
Amazon RDS for Microsoft SQL Server para servidores locais que executam o Microsoft SQL Server. O 
diagrama a seguir mostra a capacidade de proxy reverso do Network Load Balancer.

 

Ferramentas
• AWS CloudFormation
• Network Load Balancer 
• Amazon RDS for SQL Server em várias zonas de disponibilidade (Multi-AZS)
• AWS Database Migration Service Balad AWS Balad Balad Balad

Epopeias
Crie uma zona de aterrissagem VPC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a alocação CIDR.   AWS SysAdmin

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  AWS SysAdmin

Crie as sub-redes da VPC.   AWS SysAdmin

Crie listas de controle de acesso 
(ACLs) da sub-rede.

  AWS SysAdmin

Crie as tabelas de rotas da sub-
rede.

  AWS SysAdmin

Crie uma conexão com o AWS 
Direct Connect ou AWS Virtual 
Private Network Load Balad 
Balad Balad Balad Balad Balad 
Balad

  AWS SysAdmin
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Migre o banco de dados para o Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de banco 
de dados do Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server.

  AWS SysAdmin

Crie uma instância de replicação 
do AWS DMS.

  AWS SysAdmin

Crie os endpoints do banco de 
dados de origem e de destino no 
AWS DMS.

  AWS SysAdmin

Crie a tarefa de migração e 
defina a replicação contínua 
como ATIVADA após uma carga 
completa.

  AWS SysAdmin

Solicite uma alteração no firewall 
para permitir que o Amazon RDS 
for Microsoft SQL Server acesse 
os bancos de dados locais do 
SQL Server.

  AWS SysAdmin

Crie um Load Balad Network 
Load Balancer

  AWS SysAdmin

Crie um grupo-alvo que tenha 
como alvo os servidores de 
banco de dados em seu data 
center

Recomendamos que você use 
nomes de host na configuração 
de destino para incorporar 
eventos de failover do data 
center (DC).

AWS SysAdmin

Execute a instrução SQL para 
a configuração do servidor 
vinculado.

Execute as instruções SQL 
para adicionar um servidor 
vinculado usando a ferramenta 
de gerenciamento Microsoft SQL 
na instância de banco de dados 
Amazon RDS for Microsoft SQL 
Server. Na instrução SQL, defina 
@datasrc para usar o nome do 
host do Network Load Balancer. 
Adicione credenciais de login 
do servidor vinculado usando a 
ferramenta de gerenciamento 
Microsoft SQL na instância de 
banco de dados Amazon RDS for 
Microsoft SQL Server.

AWS SysAdmin

Teste e valide as funções do 
SQL Server.

  AWS SysAdmin

Crie uma transição.   AWS SysAdmin
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Recursos relacionados
• Tarefas comuns de gerenciamento do Microsoft SQL Server no Amazon RDS
• Agrupamentos e conjuntos de caracteres do Microsoft SQL Server 
• Documentação do Network Load Balancer 
• Implement linked servidores vinculados com o Amazon RDS for Microsoft SQL Server (publicação do 

blog)

Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server 
on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 
utilizando métodos nativos de backup e restauração

Criado por Tirumala Dasari (AWS), David Queiroz (AWS) e Vishal Singh (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: banco de dados do SQL 
Server

Alvo: Amazon RDS for SQL 
Server

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: migração; bancos 
de dados; sistemas operacionais

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para um 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para instância de banco de dados do SQL Server 
(migração homogênea). O processo de migração é baseado nos métodos nativos de backup e restauração 
do SQL Server. Ele usa o SQL Server Management Studio (SSMS) para criar um arquivo de backup do 
banco de dados e um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar o arquivo 
de backup antes de restaurá-lo no Amazon RDS for SQL Server.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Políticas de função do AWS Identity and Access Management (IAM) para acessar o bucket do S3 e a 

instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL Server

Limitações

• O processo descrito nesse padrão migra somente o banco de dados. Os logins do SQL ou os usuários 
do banco de dados, incluindo quaisquer trabalhos do SQL Server Agent, não são migrados porque 
exigem etapas adicionais.

Versões do produto
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.General
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.CommonDBATasks.Collation.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html
http://aws.amazon.com/blogs/database/implement-linked-servers-with-amazon-rds-for-microsoft-sql-server/
http://aws.amazon.com/blogs/database/implement-linked-servers-with-amazon-rds-for-microsoft-sql-server/
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• SQL Server Para obter a lista mais recente de versões e recursos compatíveis, consulte Microsoft SQL 
Server no Amazon RDS na documentação da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados Microsoft SQL Server

Pilha de tecnologia alvo

• Instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL Server

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• O Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) é um ambiente integrado para gerenciar a 

infraestrutura do SQL Server. Ele fornece uma interface de usuário e um grupo de ferramentas com 
editores de script avançados que interagem com o SQL Server.

Epopéias
Criação de uma instância de banco de dados do Amazon RDS for SQL Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione SQL Server como o 
mecanismo de banco de dados 
no Amazon RDS for SQL Server.

  DBA

Escolha a SQL Server Express 
Edition.

  DBA

Especifique os detalhes do banco 
de dados.

Para obter mais informações 
sobre como criar uma instância 
de banco de dados, consulte a
documentação do Amazon RDS.

DBA, proprietário do aplicativo

Crie um arquivo de backup a partir do banco de dados SQL Server local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect ao banco de dados do 
SQL Server on-premises por 
meio do SSMS.

  DBA

Crie um backup do banco de 
dados.

Para obter instruções, consulte a
documentação do SSMS.

DBA, proprietário do aplicativo

1950

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.General.FeatureSupport
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.General.FeatureSupport
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateDBInstance.html
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms
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Carregue o arquivo de backup no Amazon S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket no Amazon S3. Para mais informações, consulte 
a documentação do Amazon S3.

DBA

Carregue o arquivo de backup no 
bucket do S3.

Para mais informações, consulte 
a documentação do Amazon S3.

SysOps administrador

Restaurar o banco de dados no Amazon RDS for SQL Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione o grupo de opções ao 
Amazon RDS.

1. Abra o console do 
Amazon RDS em https:// 
console.aws.amazon.com/rds/.

2. No painel de navegação, 
escolha Option groups, Criar 
grupo.

3. Preencha as informações do 
grupo de opções e escolha
Criar.

4. Adicione 
aSQLSERVER_BACKUP_RESTORE
opção ao grupo de opções e 
escolha a opção Adicionar.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação do 
Amazon RDS.

SysOps administrador

Restaure o banco de dados. 1. Connect ao Amazon RDS 
for SQL Server por meio do 
SSMS.

2. Chame o 
procedimentomsdb.dbo.rds_restore_database
armazenado para restaurar o 
banco de dados.

DBA

Valide o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide objetos e dados. Valide os objetos e dados entre 
o banco de dados de origem e o 
Amazon RDS for SQL Server.

Nota: Essa tarefa migra somente 
o banco de dados. Logins e 
trabalhos não serão migrados.

Proprietário do aplicativo, DBA
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/upload-objects.html
https://console.aws.amazon.com/rds/
https://console.aws.amazon.com/rds/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithOptionGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithOptionGroups.html
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Recorte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Redirecione o tráfego do 
aplicativo.

Após a validação, redirecione 
o tráfego do aplicativo para a 
instância de banco de dados do 
Amazon RDS for SQL Server.

Proprietário do aplicativo, DBA

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon S3 
• Documentação do Amazon RDS for SQL Server 
• Opções para o Microsoft SQL Server 

Migre um banco de dados do Microsoft SQL Server 
para o Aurora MySQL usando o AWS DMS e o AWS 
SCT

Criado por Mark Szalkiewicz (AWS)

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon Aurora MySQL

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de dados; 
migração

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
Esse padrão descreve como migrar um banco de dados do Microsoft SQL Server que está no local ou em 
uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para o Amazon Aurora MySQL. O padrão 
usa o AWS Database Migration Service (AWS DMS) e o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) para 
migração de dados e conversão de esquemas.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do Microsoft SQL Server em um data center local ou em uma instância 

do EC2
• Drivers de conectividade de banco de dados Java (JDBC) para conectores AWS SCT, instalados em 

uma máquina local ou em uma instância do EC2 em que o AWS SCT está instalado 
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Limitações

• Limite de tamanho de banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Microsoft SQL Server 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016 e 2017 para as edições Enterprise, Standard, 
Workgroup e Developer. As edições Web e Express não são suportadas pelo AWS DMS. Para obter a 
lista mais recente de versões compatíveis, consulte Uso de um banco de dados Microsoft SQL Server 
como fonte para o AWS DMS. Recomendamos que você use a versão mais recente do AWS DMS para 
obter o suporte mais abrangente de versões e recursos. Para obter informações sobre as versões do 
Microsoft SQL Server suportadas pelo AWS SCT, consulte a documentação do AWS SCT.

• MySQL, versões 5.5, 5.6 e 5.7. Para ver a lista mais recente de versões compatíveis, consulte Uso de 
um banco de dados compatível com MySQL como destino para o AWS DMS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Um dos seguintes: 

• Um banco de dados local do Microsoft SQL Server
• Um banco de dados do Microsoft SQL Server em uma instância do EC2

Pilha de tecnologias de destino

• Aurora MySQL

Arquitetura de migração de dados

• De um banco de dados do Microsoft SQL Server em execução na nuvem AWS

• De um banco de dados do Microsoft SQL Server em execução em um datacenter local

Ferramentas
• AWS DMS — O AWS Data Migration Service (AWS DMS) ajuda você a migrar seus dados de e para 

bancos de dados comerciais e de código aberto amplamente usados, incluindo Oracle, SQL Server, 
MySQL e PostgreSQL. É possível usar o AWS DMS para migrar seus dados para a Nuvem AWS, entre 
instâncias locais (por meio de uma configuração da Nuvem AWS) ou entre combinações de nuvem e 
configurações locais.

• AWS SCT - O AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) facilita as migrações heterogêneas de bancos 
de dados convertendo automaticamente o esquema do banco de dados de origem e a maior parte do 
código personalizado em um formato compatível com o banco de dados de destino.
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Epopeias
Preparar-se para a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide a versão e o mecanismo 
do banco de dados de origem e 
de destino.

  DBA

Criar um grupo de segurança de 
saída para os bancos de dados 
de origem e de destino.

  SysAdmin

Crie e configure uma instância 
do EC2 para o AWS SCT, se 
necessário.

  DBA

Faça download da versão mais 
recente do AWS SCT e dos 
drivers associados.

  DBA

Adicione e valide os pré-
requisitos de usuários e 
subsídios no banco de dados de 
origem.

  DBA

Crie um projeto AWS SCT para 
a carga de trabalho e conecte-se 
ao banco de dados de origem.

  DBA

Gere um relatório de avaliação e 
avalie a viabilidade.

  DBA

Prepare o banco de dados de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma instância de banco de 
dados Amazon RDS de destino 
usando o Amazon Aurora como 
mecanismo de banco de dados.

  DBA

Extraia a lista de usuários, 
funções e subsídios da fonte.

  DBA

Mapeie os usuários existentes do 
banco de dados para os novos 
usuários do banco de dados.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Criar usuários no banco de 
dados de destino.

  DBA

Aplique funções da etapa anterior 
ao banco de dados de destino.

  DBA
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise as opções de banco 
de dados, os parâmetros, os 
arquivos de rede e os links do 
banco de dados no banco de 
dados de origem e, em seguida, 
avalie sua aplicabilidade ao 
banco de dados de destino.

  DBA

Aplique todas as configurações 
relevantes ao destino.

  DBA

Transferência de objetos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a conectividade do 
AWS SCT com o banco de dados 
de destino.

  DBA

Converta o esquema usando o 
AWS SCT.

O AWS SCT converte 
automaticamente o esquema 
do banco de dados de 
origem e a maior parte do 
código personalizado em 
um formato compatível 
com o banco de dados de 
destino. Qualquer código 
que a ferramenta não possa 
converter automaticamente está 
claramente marcado para que 
você mesmo possa convertê-lo.

DBA

Analise o relatório SQL gerado e 
salve todos os erros e avisos.

  DBA

Aplique alterações de esquema 
automatizadas ao destino ou 
salve-as como um arquivo .sql.

  DBA

Valide se o AWS SCT criou os 
objetos no alvo.

  DBA

Reescreva, rejeite ou redesenhe 
manualmente qualquer item 
que tenha falhado na conversão 
automática.

  DBA

Aplique a função gerada e as 
concessões de usuário e analise 
todas as exceções.

  DBA
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Migrar os dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine o método de 
migração.

  DBA

Crie uma instância de replicação 
a partir do console do AWS DMS.

Para obter informações 
detalhadas sobre o uso do AWS 
DMS, consulte os links na seção 
“Recursos relacionados”.

DBA

Criar os endpoints de origem e 
de destino.

  DBA

Criar uma tarefa de replicação.   DBA

Inicie a tarefa de replicação e 
monitore os registros.

  DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o AWS SCT para analisar e 
converter os itens SQL no código 
do aplicativo.

Ao converter o esquema do 
seu banco de dados de um 
mecanismo para outro, é preciso 
também atualizar o código SQL 
nos seus aplicativos, a fim de 
interagir com o novo mecanismo 
de banco de dados, em vez do 
antigo. Você pode visualizar, 
analisar, editar e salvar o código 
SQL convertido. Para obter 
informações detalhadas sobre 
o uso do AWS SCT, consulte 
os links na seção “Recursos 
relacionados”.

Somente proprietário do 
aplicativo

Crie os novos servidores de 
aplicativos na AWS.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Migre o código do aplicativo para 
os novos servidores.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Configure o servidor de 
aplicativos para o banco de 
dados e os drivers de destino.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Corrija qualquer código 
específico do mecanismo de 
banco de dados de origem no 
aplicativo.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Otimize o código do aplicativo 
para o mecanismo de destino.

  Somente proprietário do 
aplicativo
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Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Aplique quaisquer novos 
usuários, subsídios e alterações 
de código ao alvo.

  DBA

Bloqueie o aplicativo para 
quaisquer alterações.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Confirmar se todas as alterações 
foram propagadas para o banco 
de dados de destino.

  DBA

Aponte o novo servidor de 
aplicativos para o banco de 
dados de destino.

  Somente proprietário do 
aplicativo

Verifique tudo novamente.   Somente proprietário do 
aplicativo

Acesse ao vivo.   Somente proprietário do 
aplicativo

Encerrar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS (instância de replicação 
do AWS DMS e instância EC2 
usadas para o AWS SCT).

  DBA, proprietário do aplicativo

Atualize o feedback sobre o 
processo do AWS DMS para 
equipes internas.

  DBA, proprietário do aplicativo

Revise o processo do AWS 
DMS e melhore o modelo, se 
necessário.

  DBA, proprietário do aplicativo

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA, proprietário do aplicativo

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, a porcentagem 
da economia manual versus 
a economia de custos com 
ferramentas e assim por diante.

  DBA, proprietário do aplicativo

Feche o projeto e forneça 
qualquer feedback.

  DBA, proprietário do aplicativo
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Recursos relacionados
Referências

• Guia do usuário do AWS DMS
• Guia do usuário do AWS SCT 
• Preços do Amazon Aurora

Tutoriais e vídeos

• Começar a usar o AWS Database Migration Service
• Começar a usar a AWS Schema Conversion Tool
• Recursos do Amazon RDS
• Passo a passo do AWS DMS 

Migrar um banco de dados MariaDB no local para o 
Amazon RDS for MariaDB usando ferramentas nativas
Criado por Sergey Dmitriev (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Bancos de dados: 
Relacional

Destino:  Amazon RDS para 
MariaDB

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Código aberto Tecnologias: Migração; bancos 
de dados

Resumo
Esse padrão fornece orientação para migrar um banco de dados MariaDB local para o Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) para MariaDB usando ferramentas nativas. Se você tiver ferramentas do 
MySQL instaladas, poderá usar mysql e mysqldump. Se você tiver as ferramentas do MariaDB instaladas, 
poderá usar o mariadb e o mariadb-dump. As ferramentas MySQL e MariaDB têm a mesma origem, mas 
há pequenas diferenças na versão 10.6 e posterior do MariaDB.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados de origem do MariaDB em um datacenter no local

Limitações

• Limite de tamanho de banco de dados: 64 TB

Versões do produto

• Versões 10.0-10.6 do MariaDB (para obter a lista mais recente de versões suportadas, consulte MariaDB 
no Amazon RDS na documentação da AWS)
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Banco de dados MariaDB em um datacenter no local

Pilha de tecnologias de destino

• Instância de banco de dados Amazon RDS for MariaDB

Arquitetura alvo

Arquitetura de migração de dados

Ferramentas
• Ferramentas nativas do MySQL: mysql e mysqldump
• Ferramentas nativas do MariaDB: mariadb e mariadb-dump

Epopeias
Planejar a migração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide as versões e os 
mecanismos do banco de dados 
de origem e de destino.

  DBA

Identifique os requisitos de 
hardware para a instância do 
servidor de destino.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique os requisitos 
de armazenamento (tipo e 
capacidade de armazenamento).

  DBA, administrador de sistemas

Escolha o tipo de instância 
adequado com base na 

  DBA, administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
capacidade, nos recursos de 
armazenamento e nos recursos 
de rede.

Identifique os requisitos de 
segurança de acesso à rede do 
banco de dados de origem e de 
destino.

  DBA, administrador de sistemas

Identifique a estratégia de 
migração de aplicativos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Configurar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nuvem privada virtual 
(VPC).

  Administrador de sistemas

Crie grupos de segurança.   Administrador de sistemas

Configure e inicie uma instância 
de banco de dados do Amazon 
RDS que esteja executando o 
MariaDB.

  Administrador de sistemas

Migrar dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use ferramentas nativas para 
migrar objetos e dados do banco 
de dados.

No banco de dados de origem, 
use mysqldump ou mariadb-
dump para criar um arquivo de 
saída que contenha objetos e 
dados do banco de dados. No 
banco de dados de destino, use
mysql ou mariadb para restaurar 
os dados.

DBA

Valide os dados. Verifique os bancos de dados 
de origem e de destino para 
confirmar se a migração de 
dados foi bem-sucedida.

DBA

Migre o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga a estratégia de migração de 
aplicativos.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas
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Cortar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira os clientes do aplicativo 
para a nova infraestrutura.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Fechar o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Encerre os recursos temporários 
da AWS.

  Administrador de sistemas

Revise e valide os documentos 
do projeto.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Reúna métricas sobre o tempo 
de migração, a economia de 
custos proporcionada pelas 
ferramentas e assim por diante.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Encerre o projeto e forneça 
feedback.

  DBA, proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas

Recursos relacionados
Referências do Amazon RDS

• Amazon RDS for MariaDB
• VPCs da Amazon Virtual Private Cloud e do Amazon RDS
• Implantações do Amazon RDS Multi-AZ
• Preços do Amazon RDS

Referências do MySQL e do MariaDB

• mariadb-dump/mysqldump 
• Cliente de linha de comando mysql 

Tutoriais e vídeos

• Conceitos básicos do Amazon RDS

Migre bancos de dados MySQL locais para o Aurora 
MySQL usando Percona XtraBackup, Amazon EFS e 
Amazon S3

Criado por Rohan Jamadagni (AWS), sajith menon (AWS) e Udayasimha Theepireddy (AWS)

1961

http://aws.amazon.com/rds/mariadb/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_VPC.html
http://aws.amazon.com/rds/details/multi-az/
http://aws.amazon.com/rds/pricing/
https://mariadb.com/kb/en/mariadb-dumpmysqldump/
https://mariadb.com/kb/en/mysql-command-line-client/
http://aws.amazon.com/rds/getting-started/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre do MySQL local para o Aurora 

MySQL usando o Percona XtraBackup

Fonte: Local Alvo: Aurora MySQL Tipo R: Replataforma

Ambiente: Produção Tecnologias: bancos de dados; 
migração

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon Aurora; Amazon EFS

Resumo
Esse padrão descreve como migrar grandes bancos de dados MySQL locais de forma eficiente para o 
Amazon Aurora MySQL usando o Percona XtraBackup. O Percona XtraBackup é um utilitário de backup 
de código aberto e sem bloqueio para servidores baseados em MySQL. O padrão mostra como usar o 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para reduzir o tempo de upload do backup para o Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) e restaurar o backup no Amazon Aurora MySQL. O padrão também 
fornece detalhes sobre como fazer backups incrementais do Percona para minimizar o número de registros 
binários a serem aplicados ao banco de dados Aurora MySQL de destino.   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Permissões para criar funções e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Conectividade de rede entre o banco de dados MySQL local e a nuvem privada virtual (VPC) na AWS

Limitações

• Os servidores de origem devem ser sistemas baseados em Linux que possam instalar um cliente de 
Sistema de Arquivos de Rede (NFS) (nfs-utils/nfs-common).

• O bucket do S3 usado para carregar arquivos de backup oferece suporte somente à criptografia do lado 
do servidor (SSE-S3/SSE-KMS).

• O Amazon S3 limita o tamanho dos arquivos de backup a 5 TB. Se o arquivo de backup exceder 5 TB, 
você poderá dividi o arquivo em vários arquivos menores.

• O número de arquivos de origem enviados por upload para o bucket do S3 não pode exceder um milhão 
de arquivos.

• O padrão suporta somente o backup XtraBackup completo e o backup incremental do Percona. Ele não 
suporta backups parciais que usam--tables--tables-exclude,--tables-file,--databases,--
databases-exclude, ou--databases-file.

• O Aurora não restaura usuários, funções, procedimentos armazenados ou informações de fuso horário 
do banco de dados MySQL de origem.

Versões do produto

• O banco de dados de origem deve ser MySQL do 5.5, 5.6 ou 5.7.
• Para MySQL 5.7, você deve usar o Percona XtraBackup 2.4.
• Para MySQL 5.6 e 5.6, você deve usar o Percona XtraBackup 2.3 ou 2.4.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem
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MySQL usando o Percona XtraBackup

• Sistema operacional baseado em Linux
• Servidor MySQL
• Percona XtraBackup

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Aurora
• Amazon S3
• Amazon EFS

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente gerenciado que torna 
mais simples e econômico configurar, operar e escalar implantações do MySQL. O Aurora MySQL é um 
substituto direto para o MySQL.

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda você a criar e configurar sistemas de arquivos 
compartilhados na nuvem da AWS.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Outras ferramentas

• O Percona XtraBackup é um utilitário de código aberto que realiza backups de streaming, compactados 
e incrementais de bancos de dados MySQL sem interromper ou bloquear seus bancos de dados.

Epopéias
Crie um sistema de arquivos do Amazon EFS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criação de um grupo de 
segurança para associar aos 
alvos de montagem do Amazon 
EFS.

Crie um grupo de segurança 
na VPC configurado com um 
anexo de VPN ao banco de 
dados local por meio do AWS 
Transit Gateway. Para obter mais 
informações sobre os comandos 
e as etapas descritos nesta e 
em outras histórias, consulte 
os links na seção “Recursos 
relacionados” no final desse 
padrão.

AWS DevOps /administrador de 
banco de dados

Edite as regras do grupo de 
segurança.

Adicione uma regra de entrada, 
usando o tipo NFS, a porta 2049 
e o intervalo de IP do servidor 
de banco de dados local como 

AWS DevOps /administrador de 
banco de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
origem. Por padrão, a regra de 
saída permite que todo o tráfego 
saia. Se esse não for o caso, 
adicione uma regra de saída para 
abrir uma conexão para a porta 
NFS. Adicione mais duas regras 
de entrada: porta 2049 (origem: 
ID do grupo de segurança desse 
mesmo grupo de segurança) e 
porta 22 (origem: intervalo de 
IP de onde você se conectará a 
uma instância do EC2).

Crie um sistema de arquivos. Nos alvos de montagem, use a 
VPC e o grupo de segurança que 
você criou na história anterior. 
Escolha o modo de taxa de 
transferência e o desempenho 
com base nos requisitos de 
E/S do banco de dados local. 
Opcionalmente, habilite a 
criptografia em repouso.

AWS DevOps /administrador de 
banco de dados

Montar o sistema de arquivos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criação de uma função de perfil 
de instância do IAM para ser 
associada à uma instância do 
EC2.

Crie uma função do IAM que 
tenha permissão para carregar e 
acessar objetos no Amazon S3. 
Escolha o bucket do S3 onde o 
backup será armazenado como 
um recurso de política.

AWS DevOps

Criação de uma instância do 
EC2.

Inicie uma instância EC2 
baseada em Linux e anexe a 
função de perfil de instância do 
IAM que você criou na etapa 
anterior e o grupo de segurança 
que você criou anteriormente.

AWS DevOps

Instale o NFS cliente. Instale o cliente NFS no servidor 
de banco de dados local e 
na instância do EC2. Para 
obter instruções de instalação, 
consulte a seção “Informações 
adicionais”.

DevOps

Monte o sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Monte o sistema de arquivos 
do Amazon EFS no local e na 
instância do EC2. Em cada 
servidor, crie um diretório 
para armazenar o backup e 
monte o sistema de arquivos 
usando o endpoint de destino 

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de montagem. Para obter um 
exemplo, consulte a seção 
“Informações adicionais”.

fazer backup do banco de dados de origem MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Percona XtraBackup. Instale o Percona XtraBackup 
2.3 ou 2.4 (dependendo da 
versão do seu banco de dados 
MySQL) no servidor de banco 
de dados local. Para obter links 
de instalação, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

Administrador de banco de dados

Conte os esquemas e as tabelas 
no banco de dados de origem.

Reúna e anote o número de 
esquemas e objetos no banco de 
dados MySQL de origem. Você 
usará essas contagens para 
validar o banco de dados Aurora 
MySQL após a migração.

Administrador de banco de dados

(Opcional) Observe a sequência 
de log binário mais recente do 
banco de dados de origem.

Execute esta etapa se quiser 
estabelecer a replicação binária 
do log entre o banco de dados 
de origem e o Aurora MySQL 
para minimizar o tempo de 
inatividade. O log-bin deve estar 
ativado e o server_id deve ser 
exclusivo. Observe a sequência 
de log binário atual do banco de 
dados de origem, pouco antes 
de iniciar um backup. Execute 
essa etapa imediatamente 
antes do backup completo se 
você estiver planejando usar 
somente o backup completo. 
Se você planeja fazer backups 
incrementais após um backup 
completo, execute essa etapa 
logo antes do backup incremental 
final que você restaurará na 
instância de banco de dados 
Aurora MySQL.

Administrador de banco de dados

Inicie um backup completo do 
banco de dados MySQL de 
origem.

Faça um backup completo do 
banco de dados de origem 
do MySQL usando o Percona 
XtraBackup. Por exemplo, 
comandos para backups 
completos e incrementais, 
consulte a seção “Informações 
adicionais”.

Administrador de banco de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Faça backups 
incrementais usando o Percona 
XtraBackup.

Os backups incrementais podem 
ser usados para reduzir a 
quantidade de registros binários 
que você precisa aplicar para 
sincronizar o banco de dados de 
origem com o Aurora MySQL. 
Bancos de dados grandes e com 
muitas transações podem gerar 
um grande número de registros 
binários durante os backups. Ao 
fazer backups incrementais e 
armazená-los em um sistema 
de arquivos compartilhado do 
Amazon EFS, você pode reduzir 
significativamente o tempo de 
backup e upload do seu banco 
de dados. Para obter detalhes, 
consulte a seção “Informações 
adicionais”. Continue fazendo 
backups incrementais até que 
você esteja pronto para iniciar 
o processo de migração para o 
Aurora.

Administrador de banco de dados

Preparar-se de backup. Nesta etapa, os registros 
transacionais são aplicados 
ao backup das transações 
que estavam em andamento 
durante o backup. Continue 
aplicando registros transacionais 
(--apply-log-only) a cada backup 
incremental para mesclar os 
backups, exceto o último backup. 
Para obter exemplos, consulte a 
seção “Informações adicionais”. 
Após essa etapa, o backup 
completo e mesclado estará 
em ~/ <efs_mount_name>/
fullbackup.

Administrador de banco de dados

Compacte e divida o backup final 
mesclado.

Depois de preparar o backup 
final mesclado, use os comandos 
tar, zip e split para criar arquivos 
compactados menores do 
backup. Para obter exemplos, 
consulte a seção “Informações 
adicionais”.

Administrador de banco de dados

Restaure o backup em um cluster de banco de dados do Aurora MySQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o backup no Amazon 
S3.

O sistema de arquivos do 
Amazon EFS em que os arquivos 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de backup são armazenados 
é montado no banco de dados 
local e em uma instância do 
EC2, para que os arquivos de 
backup estejam prontamente 
disponíveis para a instância do 
EC2. Connect à instância do EC2 
usando o Secure Shell (SSH) e 
faça o upload dos arquivos de 
backup compactados em um 
bucket S3 novo ou existente; 
por exemplo: aws s3 sync ~/ 
<efs_mount_name>/fullbackup 
s3://<bucket_name>/fullbackup. 
Para obter detalhes adicionais, 
consulte os links na seção 
“Recursos relacionados”.

Criação de uma função de 
serviço para o Aurora acessar o 
Amazon S3.

Crie uma função do IAM com 
confiança “rds.amazonaws.com” 
e uma política que permita 
ao Aurora acessar o bucket 
do S3 em que os arquivos de 
backup estão armazenados. 
As permissões necessárias 
são ListBucket GetObject, 
GetObjectVersion e.

AWS DevOps

Crie a configuração de rede para 
o Aurora.

Crie um grupo de sub-rede 
de banco de dados de cluster 
com pelo menos duas zonas 
de disponibilidade e uma 
configuração de tabela de 
rotas de sub-rede que permita 
conectividade de saída com o 
banco de dados de origem. Crie 
um grupo de segurança que 
permita conexões de saída com 
o banco de dados local e permita 
que os administradores se 
conectem ao cluster de banco de 
dados Aurora. Para obter mais 
informações, consulte os links na 
seção “Recursos relacionados”.

AWS DevOps /administrador de 
banco de dados
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Restaure o backup em um cluster 
de banco de dados do Aurora 
MySQL.

Restaure seus dados do backup 
que você carregou para o 
Amazon S3. Especifique a 
versão do MySQL do seu banco 
de dados de origem, forneça 
o nome do bucket do S3 e o 
prefixo do caminho da pasta 
em que você fez o upload do 
arquivo de backup (por exemplo, 
“fullbackup” para os exemplos na 
seção “Informações adicionais”) 
e forneça a função do IAM que 
você criou para autorizar o 
Aurora a acessar o Amazon S3.

AWS DevOps /administrador de 
banco de dados

Valide o banco de dados do 
Aurora MySQL.

Valide a contagem de esquemas 
e objetos no cluster de banco 
de dados Aurora restaurado em 
relação à contagem obtida do 
banco de dados de origem.

Administrador de banco de dados

Configure a replicação do log 
binário.

Use a sequência de log 
binário que você observou 
anteriormente, antes de fazer o 
último backup que foi restaurado 
no cluster de banco de dados 
Aurora. Crie um usuário de 
replicação no banco de dados 
de origem e siga as instruções 
na seção “Informações 
adicionais” para fornecer os 
privilégios apropriados, habilitar 
a replicação no Aurora e 
confirmar se a replicação está 
sincronizada.

AWS DevOps /administrador de 
banco de dados

Recursos relacionados
Criar um sistema de arquivos do Amazon EFS

• Criação de um grupo de segurança (documentação do Amazon VPC)
• Anexos VPN do Transit Gateway (documentação do Amazon VPC)
• Dimensionamento da taxa de transferência de VPN usando o AWS Transit Gateway (blog de rede e 

entrega de conteúdo)
• Criar um sistema de arquivos do Amazon EFS (documentação do Amazon EFS)
• Criação de destinos de montagem (documentação do Amazon EFS)
• Criptografando dados em repouso (documentação do Amazon EFS)

Montando o sistema de arquivos

• Funções do IAM para Amazon EC2 (documentação do Amazon EC2)
• Lançamento de uma instância Linux do Amazon EC2 (documentação do Amazon EC2)
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https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#CreatingSecurityGroups
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• Instalação do cliente NFS (documentação do Amazon EFS)
• Montando o sistema de arquivos Amazon EFS em seu cliente local (documentação do Amazon EFS)
• Montando sistemas de arquivos EFS (documentação do Amazon EFS)

Realizar um backup do banco de dados de origem MySQL

• Instalando o Percona XtraBackup 2.3 ( XtraBackup documentação do Percona)
• Instalando o Percona XtraBackup 2.4 ( XtraBackup documentação do Percona) 
• Definindo a configuração principal de replicação (documentação do MySQL)
• Migração de dados de um banco de dados MySQL externo para um cluster de banco de dados do 

Aurora MySQL (documentação do Aurora)
• Backup incremental ( XtraBackup documentação da Percona)

Restauração do backup no Amazon Aurora MySQL

• Criação de um bucket (documentação do Amazon S3)
• Conectar-se à instância do Linux usando SSH (documentação do Amazon Ec2)
• Configurando a AWS CLI (documentação da AWS CLI)
• comando sync (referência de comando da AWS CLI)
• Criar uma política do IAM para acessar recursos do Amazon S3 (documentação do Aurora)
• Pré-requisitos do cluster de banco de dados (documentação do Aurora)
• Trabalhar com grupos de sub-redes de banco de dados (documentação do Aurora)
• Criar um grupo de segurança da VPC para uma instância de banco de dados privada (documentação do 

Aurora)
• Restaurar um cluster de banco de dados do Aurora MySQL de um bucket do S3 (documentação do 

Aurora)
• Configurar a replicação com MySQL ou outro cluster de banco de dados do Aurora (documentação do 

Aurora)
• Procedimento mysql.rds_set_external_master (MySQL na referência do Amazon RDS)
• procedimento de replicação mysql.rds_start_replication (MySQL na referência SQL do Amazon RDS)

Referências adicionais

• Migração de dados de um banco de dados MySQL externo para um cluster de banco de dados do 
Aurora MySQL (documentação do Aurora)

• Downloads do servidor MySQL (site da Oracle)

Tutoriais e vídeos

•  Migração de dados do MySQL para um cluster de banco de dados Aurora MySQL usando o Amazon S3
(AWS Knowledge Center)

•  Configuração e montagem do Amazon EFS (vídeo)

Informações adicionais
Instalando um cliente NFS

• Se você estiver usando o Red Hat ou um sistema operacional Linux similar, use o comando:   
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https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-onpremises.html#wt5-step4-install-nfs
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-onpremises.html#wt5-step3-connect
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/mounting-fs.html
https://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/2.3/installation.html
https://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/2.4/installation.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/replication-howto-masterbaseconfig.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Migrating.ExtMySQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Migrating.ExtMySQL.html
https://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/2.4/backup_scenarios/incremental_backup.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingBucket.html#create-bucket-intro
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstancesLinux.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/sync.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Integrating.Authorizing.IAM.S3CreatePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.CreateInstance.html#Aurora.CreateInstance.Prerequisites
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_VPC.WorkingWithRDSInstanceinaVPC.html#USER_VPC.Subnets
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_Tutorials.WebServerDB.CreateVPC.html#CHAP_Tutorials.WebServerDB.CreateVPC.SecurityGroupDB
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Migrating.ExtMySQL.html#AuroraMySQL.Migrating.ExtMySQL.S3.Restore
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Replication.MySQL.html#AuroraMySQL.Replication.MySQL.SettingUp
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/mysql_rds_set_external_master.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/mysql_rds_start_replication.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Migrating.ExtMySQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Migrating.ExtMySQL.html
https://downloads.mysql.com/archives/community/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/migrate-mysql-aurora-innobackup/
https://www.youtube.com/watch?v=NR8rVsSn_dY
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$ sudo yum -y install nfs-utils

• Se você estiver usando o Ubuntu ou um sistema operacional Linux similar, use o comando: 

$ sudo apt-get -y install nfs-common

Para obter mais informações, consulte o passo na documentação do Amazon EFS.

Montar o sistema de arquivos do Amazon EFS

Use os comandos:

mkdir ~/<efs_mount_name>
$ sudo mount -t nfs -o 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mount-target-
IP:/ ~/<efs_mount_name>

Para obter mais informações, consulte o passo a passo e a montagem dos sistemas de arquivos EFS na 
documentação do Amazon EFS.

Fazendo backups do banco de dados de origem do MySQL

Backups completos

Use um comando como o seguinte, que pega o backup, o compacta e o divide em partes menores de 1 GB 
cada:

xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --binlog-info=AUTO --stream=tar 
 --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup | gzip - | split -d --bytes=1024MB - ~/
<efs_mount_name>/fullbackup/backup.tar.gz &

Se você planeja fazer backups incrementais subsequentes após o backup completo, não compacte e 
divida o backup. Em vez disso, use um comando semelhante ao seguinte:

xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --target-dir=~/<efs_mount_name>/
fullbackup/

Backups incrementais

Use o caminho de backup completo para o--incremental-basedir parâmetro; por exemplo:

xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --target-dir=~/<efs_mount_name>/
incremental/backupdate --incremental-basedir=~/<efs_mount_name>/fullbackup

onde basedir é o caminho para o backup completo e o arquivo xtrabackup_checkpoints.

Para obter mais informações sobre como fazer backups, consulte Migração de dados de um banco de 
dados MySQL externo para um cluster de banco de dados Amazon Aurora MySQL na documentação do 
Aurora.

Preparando backups

Para preparar um backup completo:

xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup
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Para preparar um backup incremental:

xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup --
incremental-dir=~/<efs_mount_name>/incremental/06062020

Para preparar o backup final:

xtrabackup --prepare --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup --incremental-dir=~/
<efs_mount_name>/incremental/06072020

Para obter mais informações, consulte Backups incrementais na XtraBackup documentação do Percona.

Zipando e dividindo o backup mesclado

Para compactar o backup mesclado em ~/ <efs_mount_name>/fullbackup:

tar -zcvf <backupfilename.tar.gz> ~/<efs_mount_name>/fullbackup

Para dividir o backup:

split -d -b1024M --verbose  <backupfilename.tar.gz> <backupfilename.tar.gz>

Configurando a replicação de log binário

Para criar um usuário de replicação no banco de dados de origem e fornecer os privilégios apropriados:

CREATE USER 'repl_user'@'' IDENTIFIED BY ''; GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON 
 *.* TO 'repl_user'@'';

Para habilitar a replicação no Aurora conectando-se ao cluster de banco de dados Aurora, habilite os 
registros binários no grupo de parâmetros do cluster de banco de dados. Definidobinlog_format = 
mixed (o modo misto é o preferido). Essa alteração exige que você reinicie a instância para aplicar a 
atualização.

CALL mysql.rds_set_external_master ('sourcedbinstanceIP', sourcedbport, 'repl_user', '', 
 'binlog_file_name', binlog_file_position, 0); CALL mysql.rds_start_replication;

Para confirmar se a replicação está sincronizada:

SHOW Slave Status \G;

O campo Seconds behind master mostra a distância entre o Aurora e o banco de dados local.

Migre aplicativos Java locais para a AWS usando o 
AWS App2Container

Criado por Dhananjay Karanjkar (AWS)

Origem:  Aplicações Destino:  Aplicativo em 
contêineres implantado no 
Amazon ECS

Tipo R: Realocação de 
plataformas
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Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Migração; sites e 
aplicativos da web

Carga horária: Código-fonte 
aberto

Serviços da AWS: Registro 
de contêineres do AWS EC2; 
Amazon ECS

Resumo
O AWS App2Container (A2C) é uma ferramenta da linha de comando que ajuda a transformar aplicações 
existentes executadas em máquinas virtuais em contêineres, eliminando a necessidade de alterações no 
código. O A2C descobre aplicações executadas em um servidor, identifica dependências e gera artefatos 
relevantes para implantação perfeita no Amazon Elastic Container Service (Amazon Elastic Container 
Service) e no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

Esse padrão fornece as etapas para migrar remotamente aplicativos Java locais implantados em um 
servidor de aplicativos para o AWS Fargate ou o Amazon EKS usando o App2Container por meio da 
máquina de trabalho. 

A máquina de trabalho pode ser usada nos seguintes casos de uso:

• A instalação do Docker não é permitida ou não está disponível nos servidores de aplicativos em que os 
aplicativos Java estão sendo executados.

• Você deve gerenciar a migração de vários aplicativos implantados em diferentes servidores físicos ou 
virtuais.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um servidor de aplicativos com um aplicativo Java em execução em um servidor Linux
• Uma máquina de trabalho com um sistema operacional Linux
• Uma máquina de trabalho com pelo menos 20 GB de espaço em disco disponível

Limitações

• Nem todos os aplicativos são compatíveis. Para obter mais informações, consulte Aplicativos 
compatíveis para Linux.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Aplicativos Java em execução no servidor Linux

Pilha de tecnologias de destino

• AWS CodeBuild
• AWS CodeCommit
• AWS CodeDeploy

1972

https://docs.aws.amazon.com/app2container/latest/UserGuide/supported-applications.html
https://docs.aws.amazon.com/app2container/latest/UserGuide/supported-applications.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre aplicativos locais usando o App2Container

• AWS CodePipeline
• Amazon Elastic Container Registry
• AWS Fargate

Arquitetura alvo

Ferramentas
Ferramentas

• AWS App2Container — O AWS App2Container (A2C) é uma ferramenta da linha de comando que 
ajuda você a elevar e mudar aplicações executadas em seus datacenters on-premises ou em máquinas 
virtuais, para que eles sejam executados em contêineres gerenciados pelo Amazon ECS ou Amazon 
EKS.

• AWS CodeBuild — CodeBuild O AWS é um serviço de construção totalmente gerenciado na nuvem. 
CodeBuild O compila o código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para 
implantação.

• AWS CodeCommit — CodeCommit O AWS é um serviço de controle de versão hospedado pela Amazon 
Web Services que pode ser usado para armazenar e gerenciar ativos de maneira privada (como 
documentos, código-fonte e arquivos binários) na nuvem.

• AWS CodePipeline — CodePipeline O AWS é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para 
modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar o software.

• Amazon ECS — O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de 
contêineres altamente escalável e rápido, de gerenciamento de contêineres em um cluster.

• Amazon ECR — O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um serviço de registro de 
imagem de contêiner gerenciado pela AWS que é seguro, escalável e confiável.

• Amazon EKS — O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado que 
você pode usar para executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e manter 
seus próprios nós ou ambiente de gerenciamento do Kubernetes.

• AWS Fargate — O AWS Fargate é uma tecnologia que pode ser usada com o Amazon ECS para 
executar contêineres sem a necessidade de gerenciar servidores ou clusters de instâncias do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Com o Fargate, não é mais necessário provisionar, configurar ou 
dimensionar os clusters de máquinas virtuais para executar contêineres.

Epopeias
Configurar credenciais

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um segredo para acessar o 
servidor de aplicativos.

Para acessar o servidor de 
aplicativos remotamente a 
partir da máquina do trabalho, 
crie um segredo no AWS 
Secrets Manager. Para seu 
segredo, você pode usar a chave 
privada SSH ou o certificado 
e a chave privada SSH. Para 
obter mais informações, consulte

DevOps, Desenvolvedor
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/what-is-fargate.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Gerenciar segredos para o AWS 
App2Container.

Configurar a máquina do trabalhador

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o arquivo tar. Execute sudo yum install -
y tar.

DevOps, Desenvolvedor

Instale a AWS CLI. Para instalar a Interface 
de Linhas de Comando da 
Amazon (CLI da AWS), 
executecurl "https://
awscli.amazonaws.com/
awscli-exe-linux-
x86_64.zip" -o 
"awscliv2.zip". 

Descompacte awscliv2.zip.

Execute sudo ./aws/
install.

DevOps, Desenvolvedor

Instale o App2Container. Execute os seguintes comandos:

curl -o 
AWSApp2Container-
installer-linux.tar.gz 
https://app2container-
release-us-east-1.s3.us-
east-1.amazonaws.com/
latest/linux/
AWSApp2Container-
installer-linux.tar.gz

sudo tar xvf 
AWSApp2Container-
installer-linux.tar.gz

sudo ./install.sh

DevOps, Desenvolvedor

Configure os perfis. Para configurar o perfil padrão 
da AWS, executesudo aws 
configure.

Para configurar o perfil padrão 
nomeado da AWS, executesudo 
aws configure --profile 
<profile name>.

DevOps, Desenvolvedor

Instalar o Docker. Execute os seguintes comandos.

sudo yum install -y 
docker

 

1974

https://docs.aws.amazon.com/app2container/latest/UserGuide/manage-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/app2container/latest/UserGuide/manage-secrets.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre aplicativos locais usando o App2Container

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
sudo systemctl enable 
docker & sudo systemctl 
restart docker

Inicialize o App2Container. Para inicializar o App2Container, 
você precisa das seguintes 
informações:

• workspace: Para armazenar 
artefatos de conteinerização 
de aplicativos. Recomendamos 
fornecer um caminho de 
diretório que tenha pelo menos 
20 GB de espaço livre em 
disco.

• awsProfile: perfil da AWS 
configurado no servidor. Isso é 
necessário para fazer upload 
de artefatos no Amazon S3, 
executar ocontainerize
comando e gerar artefatos 
da AWS para implantação no 
Amazon ECS ou no Amazon 
EKS.

• s3Bucket: Para extrair e 
armazenar artefatos da AWS.

• metricsReportPermission: 
Para coletar e armazenar 
métricas relatadas.

• dockerContentTrust: Para 
assinar a imagem do Docker.

Execute sudo app2container 
init.

DevOps, Desenvolvedor

Configurar a máquina do trabalhador

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a máquina de trabalho 
para se conectar remotamente 
e executar comandos do 
App2Container no servidor de 
aplicativos.

Para configurar a máquina 
de trabalho, as seguintes 
informações são necessárias:

• Server FQDN: O nome de 
domínio totalmente qualificado 
do servidor de aplicações.

• Server IP address: O 
endereço IP do servidor da 
aplicação. Tanto o FQDN 
quanto o endereço IP são 
suficientes.

DevOps, Desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• SecretARN: O nome do 

recurso da Amazon (ARN) 
do segredo usado para se 
conectar ao servidor da 
aplicação e armazenado no 
Secrets Manager.

• AuthMethod: O métodocert
de autenticaçãokey or.

Execute sudo app2container 
remote configure.

Descubra, analise e extraia aplicativos na máquina do trabalho

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Descubra os aplicativos Java 
locais.

Para descobrir remotamente 
todos os aplicativos executados 
no servidor de aplicações, 
execute o seguinte comando:

sudo app2container 
remote inventory --
target <FQDN/IP of App 
server>

Esse comando gera uma lista 
de aplicativos implantados 
noinventory.json.

Desenvolvedor, DevOps

Analise os aplicativos 
descobertos.

Para analisar remotamente 
cada aplicativo usando o id do 
aplicativo obtido no estágio de 
inventário, execute o comando a 
seguir.

sudo app2container 
remote analyze --
application-id <java-
app-id> --target <FQDN/
IP of App Server>

Isso gera umanalysis.json
arquivo no local do espaço 
de trabalho. Depois que esse 
arquivo for gerado, você poderá 
alterar os parâmetros de 
conteinerização com base nas 
suas necessidades.

Desenvolvedor, DevOps

Extraia os aplicativos analisados. Para gerar um arquivo de 
aplicativo para o aplicativo 
analisado, execute remotamente 
o comando a seguir, que gerará 

Desenvolvedor, DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o pacote tar no local do espaço 
de trabalho.

sudo app2container 
remote extract --
application-id 
<application id> --
target <FQDN/IP of App 
Server>

Artefatos extraídos podem 
ser gerados na máquina do 
trabalhador local.

Coloque em contêineres os artefatos extraídos na máquina de trabalho

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Coloque em contêineres os 
artefatos extraídos.

Coloque em contêineres os 
artefatos extraídos na etapa 
anterior executando o comando a 
seguir.

sudo app2container 
containerize --input-
archive <tar bundle 
location on worker 
machine>

Desenvolvedor, DevOps

Finalize o alvo. Para finalizar o destino, 
abradeployment.json, que é 
criado quando ocontainerize
comando é executado. Para 
especificar o AWS Fargate como 
alvo,createEcsArtifacts
defina comotrue. Para 
definir o Amazon EKS como 
alvo,createEksArtifacts
defina como verdadeiro.

Desenvolvedor, DevOps

Gere e provisione artefatos da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere artefatos de implantação da 
AWS na máquina do trabalhador.

Para gerar artefatos de 
implantação, execute o seguinte 
comando.

sudo app2container 
generate app-deployment 
--application-id 
<application id>

DevOps

1977



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Migre para o Amazon RDS usando adaptadores 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Isso gera o CloudFormation 
modeloecs-master.yml da 
AWS no espaço de trabalho.

Provisione os artefatos. Para provisionar ainda mais os 
artefatos gerados, implante o 
CloudFormation modelo da AWS 
executando o comando a seguir.

aws cloudformation 
deploy --template-file 
<path to ecs-master.yml> 
--capabilities 
CAPABILITY_NAMED_IAM --
stack-name <application 
id>–ECS

DevOps

Gere o pipeline. Modifiquepipeline.json, 
que foi criado na história 
anterior, com base nas suas 
necessidades. Em seguida, 
execute ogenerate pipeline
comando para gerar os artefatos 
de implantação do pipeline.

DevOps

Recursos relacionados
• O que é o App2Container?
• Postagem no blog do AWS App2Container
• Noções básicas sobre a configuração da AWS CLI
• Noções básicas do Docker para Amazon ECS
• Comandos do Docker

Migre um banco de dados Oracle para o Amazon 
RDS for Oracle usando adaptadores de arquivos 
GoldenGate simples da Oracle

Criado por Dhairya Jindani (AWS) e Baji Shaik (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Um banco de dados 
Oracle (no local ou em uma 
instância do EC2)

Alvo: Amazon RDS for Oracle

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Oracle Tecnologias: migração; análise; 
bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon RDS
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Resumo
GoldenGate O Oracle é um serviço de captura e replicação de dados em tempo real para bancos de dados 
e ambientes de TI heterogêneos. No entanto, esse serviço atualmente não é compatível com o Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle. Para obter uma lista dos bancos de dados 
compatíveis, consulte Oracle GoldenGate para bancos de dados heterogêneos (documentação da Oracle). 
Esse padrão descreve como usar adaptadores de arquivos GoldenGate simples Oracle GoldenGate e 
Oracle para gerar arquivos simples a partir do banco de dados Oracle de origem, que pode estar no local 
ou em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Em seguida, você pode importar 
esses arquivos simples para uma instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle.

Nesse padrão, você usa o Oracle GoldenGate para extrair os arquivos de trilha do seu banco de dados 
Oracle de origem. A bomba de dados copia os arquivos de trilha para um servidor de integração, 
que é uma instância do EC2. No servidor de integração, a Oracle GoldenGate usa o adaptador de 
arquivo simples para gerar uma série de arquivos simples sequenciais com base na captura de dados 
transacionais dos arquivos de trilha. O Oracle GoldenGate formata os dados como valores separados por 
delimitadores ou valores delimitados por comprimento. Em seguida, você usa o Oracle SQL*Loader para 
importar os arquivos simples para a instância de banco de dados Amazon RDS for Oracle de destino.

Público-alvo

Esse padrão é destinado a aqueles que têm experiência e conhecimento dos elementos fundamentais 
GoldenGate de um Oracle. Para obter mais informações, consulte Visão geral da GoldenGate arquitetura 
Oracle (documentação da Oracle).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS).
• Uma GoldenGate licença Oracle.
• Uma licença separada para um GoldenGate adaptador Oracle.
• Um banco de dados Oracle de origem, executado on-premises ou em uma instância do EC2.
• Uma instância Linux do EC2 usada como servidor de integração. Para obter mais informações, consulte 

Conceitos básicos das instâncias do Amazon EC2 Linux (documentação do Amazon EC2).
• Uma instância de destino do banco de dados do Amazon RDS for Oracle. Para obter mais informações, 

consulte Criação de uma instância de banco de dados Oracle (documentação do Amazon RDS).

Versões do produto

• Oracle Database Enterprise Edition versão 10g, 11g, 12c ou posterior
• Oracle GoldenGate versão 12.2.0.1.1 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

Um banco de dados Oracle (no local ou em uma instância do EC2)

Pilha de tecnologias de destino

Amazon RDS para Oracle

Arquitetura de origem e destino
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https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGHDB/12.3-what-is-oracle-goldengate-heterogeneous-databases.htm#GGHDB-GUID-08EAC588-F76C-4E37-BEBA-0DC57B98CA46
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD115
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD115
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.Oracle.html
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1. O Oracle GoldenGate extrai trilhas dos registros do banco de dados de origem.
2. A bomba de dados extrai as trilhas e as migra para um servidor de integração.
3. O adaptador de arquivo GoldenGate plano Oracle lê as trilhas, as definições de origem e os parâmetros 

de extração.
4. Você sai da extração, que gera um arquivo de controle e arquivos de dados simples.
5. Você migra os arquivos de dados simples para uma instância de banco de dados Amazon RDS for 

Oracle na Nuvem AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na 
Nuvem AWS. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e aumentá-los ou reduzi-
los rapidamente.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle ajuda você a configurar, operar e 
escalar um banco de dados relacional Oracle na Nuvem AWS.

Outros serviços

• GoldenGateO Oracle é um serviço que ajuda você a replicar, filtrar e transformar dados de um banco de 
dados em outro banco de dados heterogêneo ou em outra topologia de destino, como arquivos simples.

• Os adaptadores de GoldenGate aplicativos Oracle permitem GoldenGate que a Oracle produza uma 
série de arquivos simples sequenciais e arquivos de controle a partir de dados transacionais capturados 
nos arquivos de trilha de um banco de dados de origem. Esses adaptadores são amplamente usados 
para operações de extração, transformação e carregamento (ETL) em aplicativos de data warehouse 
e aplicativos proprietários ou legados. GoldenGate A Oracle realiza essa captura e a aplica quase em 
tempo real em bancos de dados, plataformas e sistemas operacionais heterogêneos. Os adaptadores 
suportam formatos diferentes para os arquivos de saída, como CSV ou Apache Parquet. Você pode 
carregar esses arquivos gerados para carregar os dados em diferentes bancos de dados heterogêneos.

Epopeias
Configurar o Oracle GoldenGate no servidor do banco de dados de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o Oracle GoldenGate. No servidor do banco de dados 
de origem, baixe o Oracle 
GoldenGate versão 12.2.0.1.1 ou 
posterior. Para obter instruções, 
consulte Como baixar o Oracle 
GoldenGate (documentação da 
Oracle).

DBA

Instale o Oracle GoldenGate. Para obter instruções, consulte
Instalando o Oracle GoldenGate
(documentação da Oracle).

DBA

Configure o Oracle GoldenGate. Para obter instruções, consulte
Preparando o banco de dados 

DBA
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https://docs.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWUAD/wu_about_gg.htm#GWUAD110
https://docs.oracle.com/goldengate/gg121211/gg-adapter/GADAD/flatfile_config.htm#GADAD424
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA164
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA164
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA162
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/setup.htm#GIORA357
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para Oracle GoldenGate
(documentação da Oracle).

Configurar o Oracle GoldenGate no servidor de integração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o Oracle GoldenGate. No servidor de integração, baixe 
o Oracle GoldenGate versão 
12.2.0.1.1 ou posterior. Para 
obter instruções, consulte Como 
baixar o Oracle GoldenGate
(documentação da Oracle).

DBA

Instale o Oracle GoldenGate. Crie diretórios, configure o 
processo do gerenciador e 
crie odefgen arquivo para 
um ambiente heterogêneo. 
Para obter instruções, consulte
Instalando o Oracle GoldenGate
(documentação da Oracle).

DBA

Alterar a configuração de captura GoldenGate de dados do Oracle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare os GoldenGate 
adaptadores Oracle.

No servidor de integração, 
configure o software do 
GoldenGate adaptador Oracle. 
Faça o seguinte:

1. No Oracle Software Delivery 
Cloud, baixe o arquivo 
ggs_Adapters_Linux_x64.zip.

2. Descompacte o arquivo 
ggs_Adapters_Linux_x64.zip.

3. Execute o comando a seguir 
para instalar os adaptadores.

tar -xvf 
 ggs_Adapters_Linux_x64.tar

DBA

Configure a bomba de dados. No servidor de origem, configure 
a bomba de dados para transferir 
o arquivo de trilha do servidor 
de origem para o servidor de 
integração. Crie o arquivo de 
parâmetros da bomba de dados 
e o diretório do arquivo de trilhas. 
Para obter instruções, consulte
Configurando o adaptador de 

DBA
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https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/setup.htm#GIORA357
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA164
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA164
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA162
https://edelivery.oracle.com/
https://edelivery.oracle.com/
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-DF13488D-E0E9-497C-8AFF-70B839DE4843.htm#GADAD424
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
arquivo plano (documentação da 
Oracle).

Gere e migre os arquivos simples

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere os arquivos simples. Crie o arquivo de extração e 
o arquivo de controle e, em 
seguida, inicie o processo 
de extração no servidor de 
integração. Isso extrai as 
alterações do banco de dados 
e grava o banco de dados de 
origem nos arquivos simples. 
Para obter instruções, consulte
Usando o adaptador de arquivo 
plano (documentação da Oracle).

DBA

Carregue os arquivos simples no 
banco de dados de destino.

Carregue os arquivos simples 
na instância de destino do 
banco de dados do Amazon 
RDS for Oracle. Para obter 
mais informações, consulte
Importando usando o Oracle 
SQL*Loader (documentação do 
Amazon RDS).

DBA

Solução de problemas

Problema Solução

O adaptador de arquivo GoldenGate plano Oracle 
gera um erro.

Para obter uma descrição dos erros do adaptador, 
consulte Localizando mensagens de erro
(documentação da Oracle). Para obter instruções 
de solução de problemas, consulte Solução 
de problemas do adaptador de arquivo plano
(documentação da Oracle).

Recursos relacionados
• Instalando o Oracle GoldenGate (documentação da Oracle)
• Configurando o Oracle GoldenGate (documentação da Oracle)
• Entendendo GoldenGate os adaptadores Oracle (documentação da Oracle)
• Configurando o adaptador de arquivo plano (documentação da Oracle)
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https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-DF13488D-E0E9-497C-8AFF-70B839DE4843.htm#GADAD424
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-D30CC70D-B90F-4209-BEB5-9BA53EA869EF.htm#GADAD432
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-D30CC70D-B90F-4209-BEB5-9BA53EA869EF.htm#GADAD432
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.SQLLoader.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Procedural.Importing.SQLLoader.html
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-D30CC70D-B90F-4209-BEB5-9BA53EA869EF.htm#GADAD437
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-CB3D9B2C-49CC-408A-8C00-06E0C7923DD6.htm#GADAD552
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-CB3D9B2C-49CC-408A-8C00-06E0C7923DD6.htm#GADAD552
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/install.htm#GIORA162
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIORA/setup.htm#GIORA357
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-F9105B02-9836-4F98-99F8-6E9C46D42764.htm#GADAD101
https://docs.oracle.com/goldengate/gg12201/gg-adapter/GADAD/GUID-DF13488D-E0E9-497C-8AFF-70B839DE4843.htm#GADAD424
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Modernize as cargas de trabalho de impressão em 
lote de mainframe na AWS usando o Micro Focus 
Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI
Criado por Shubham Roy (AWS), Abraham Rondon (Micro Focus), Guy Tucker (Levi, Ray and Shoup Inc) 
e Kevin Yung (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Mainframe IBM Destino:  AWS

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: IBM Tecnologias: Migração

Serviços da AWS: Microsoft AD 
gerenciado pela AWS; Amazon 
EC2; Amazon S3; Amazon EBS

Resumo
Esse padrão mostra como modernizar suas cargas de trabalho de impressão em lote de mainframe 
essenciais para os negócios na nuvem da Amazon Web Services (AWS) usando o Micro Focus Enterprise 
Server como um tempo de execução para um aplicativo de mainframe modernizado e o LRS VPSX/
MFI (Micro Focus Interface) como um servidor de impressão. O padrão é baseado na abordagem de 
modernização do mainframe de replataforma. Com essa abordagem, você migra as tarefas de lote de 
mainframe para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e migra o banco de dados de mainframe, 
como o IBM DB2 for z/OS, para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). A autenticação e 
autorização do fluxo de trabalho de impressão modernizado são executadas pelo AWS Directory Service 
for Microsoft Active Directory, também conhecido como AWS Managed Microsoft AD. O LRS Directory 
Information Server (LRS/DIS) é integrado ao AWS Managed Microsoft AD. Ao modernizar suas cargas de 
trabalho de impressão em lote, você pode reduzir os custos de infraestrutura de TI, reduzir a dívida técnica 
de manter sistemas legados, remover silos de dados, aumentar a agilidade e a eficiência com um DevOps 
modelo e aproveitar os recursos sob demanda e a automação na nuvem da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma carga de trabalho de impressão ou gerenciamento de saída em mainframe
• Conhecimento básico de como reconstruir e entregar um aplicativo de mainframe executado no Micro 

Focus Enterprise Server (para obter mais informações, consulte a ficha técnica do Enterprise Server na 
documentação da Micro Focus).

• Conhecimento básico das soluções e conceitos de impressão em nuvem do LRS (para obter mais 
informações, consulte Modernização de saída na documentação do LRS).

• Software e licença do Micro Focus Enterprise Server (Para obter mais informações, entre em contato 
com o departamento de vendas da Micro Focus).

• Software e licenças LRS VPSX/MFI, LRS/Queue e LRS/DIS (para obter mais informações, entre em 
contato com o departamento de vendas da LRS).

Observações: Para obter mais informações sobre considerações de configuração para cargas de trabalho 
de impressão em lote de mainframe, consulte Considerações na seção Informações adicionais desse 
padrão.
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http://aws.amazon.com/blogs/apn/demystifying-legacy-migration-options-to-the-aws-cloud/
https://www.microfocus.com/media/data-sheet/enterprise_server_ds.pdf
https://www.lrsoutputmanagement.com/products/modernization-products
https://www.microfocus.com/en-us/contact/contactme
https://www.lrsoutputmanagement.com/about-us/contact-us/
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Versões do produto

• Micro Focus Enterprise Server 6.0 (atualização de produto 7)
• LRS VPSX/MFI V1R3 ou superior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Sistema operacional — IBM z/OS
• Linguagem de programação — Linguagem comum orientada a negócios (COBOL), linguagem de 

controle de Job (JCL) e sistema de controle de informações do cliente (CICS)
• Banco de dados — IBM DB2 for z/OS e Método de Acesso ao Armazenamento Virtual (VSAM)
• Segurança — Resource Access Control Facility (RACF), CA Top Secret para z/OS e Access Control 

Facility 2 (ACF2)
• Gerenciamento de impressão e saída — produtos de impressão IBM mainframe z/OS (IBM Tivoli Output 

Manager para z/OS, LRS e CA View)

Pilha de tecnologias de destino

• Sistema operacional — Microsoft Windows Server em execução no Amazon EC2
• Computação — Amazon EC2
• Linguagem de programação — COBOL, JCL e CICS
• Bancos de dados — Amazon RDS
• Segurança — AWS Managed Microsoft AD
• Gerenciamento de impressão e saída — solução de impressão LRS na AWS
• Ambiente de execução de mainframe — Micro Focus Enterprise Server

Arquitetura de origem

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura típica do estado atual para uma carga de trabalho de 
impressão em lote de mainframe:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Os usuários realizam transações comerciais em um sistema de engajamento (SoE) construído em um 
aplicativo IBM CICS escrito em COBOL.

2. O SoE invoca o serviço de mainframe, que registra os dados da transação comercial em um banco de 
dados system-of-records (SoR), como o IBM DB2 for z/OS.

3. O SoR persiste com os dados comerciais do SoE.
4. O agendador de trabalhos em lote inicia um trabalho em lote para gerar a saída de impressão.
5. O trabalho em lote extrai dados do banco de dados, formata os dados de acordo com os requisitos 

comerciais e, em seguida, gera resultados comerciais, como extratos de cobrança, carteiras de 
identidade ou extratos de empréstimo. Finalmente, o trabalho em lote encaminha a saída para o 
gerenciamento da saída de impressão para processamento e entrega da saída, com base nos requisitos 
comerciais. 

6. O gerenciamento de resultados de impressão recebe a saída de impressão do trabalho em lote e, em 
seguida, entrega essa saída para um destino especificado, como e-mail, um compartilhamento de 
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arquivos que usa FTP seguro, uma impressora física que usa soluções de impressão LRS (conforme 
demonstrado nesse padrão) ou IBM Tivoli.

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura para uma carga de trabalho de impressão em lote de 
mainframe implantada na nuvem da AWS:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O agendador de trabalhos em lote inicia um trabalho em lote para criar resultados impressos, como 
extratos de cobrança, cartões de identificação ou extratos de empréstimo.

2. O trabalho em lote do mainframe (reformatado para o Amazon EC2) usa o tempo de execução do Micro 
Focus Enterprise Server para extrair dados do banco de dados do aplicativo, aplicar lógica de negócios 
aos dados, formatar os dados e, em seguida, enviar os dados para um destino de impressão usando o
Micro Focus Print Exit (Micro Documentação de foco).

3. O banco de dados do aplicativo (um SoR executado no Amazon RDS) persiste os dados para a saída 
de impressão.

4. A solução de impressão LRS VPSX/MFI é implantada no Amazon EC2 e os dados operacionais são 
armazenados no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). O LRS VPSX/MFI usa o agente de 
transmissão LRS/Queue baseado em TCP/IP para coletar dados de impressão por meio da API Micro 
Focus JES Print Exit e entregar os dados para um destino de impressora especificado.

Observações: A solução de destino normalmente não exige alterações no aplicativo para acomodar 
linguagens de formatação de mainframe, como IBM Advanced Function Presentation (AFP) ou Xerox 
Line Condition Data Stream (LCDS). Para obter mais informações sobre o uso da Micro Focus para 
migração e modernização de aplicativos de mainframe na AWS, consulte Capacitando cargas de trabalho 
de mainframe corporativo na AWS com a Micro Focus na documentação da AWS.

Arquitetura de infraestrutura da AWS

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura de infraestrutura da AWS altamente disponível e segura para 
uma carga de trabalho de impressão em lote de mainframe:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O agendador de lotes inicia o processo em lote e é implantado no Amazon EC2 em várias zonas de 
disponibilidade para alta disponibilidade (HA). Observações: Esse padrão não abrange a implementação 
do agendador de lotes. Para obter mais informações sobre implementação, consulte a documentação 
do fornecedor de software para o programador.

2. O trabalho em lote do mainframe (escrito em uma linguagem de programação como JCL ou COBOL) 
usa a lógica de negócios básica para processar e gerar resultados impressos, como extratos de 
cobrança, carteiras de identidade e extratos de empréstimos. O trabalho é implantado no Amazon 
EC2 em duas zonas de disponibilidade para HA e usa o Micro Focus Print Exit para rotear a saída de 
impressão para o LRS VPSX/MFI para impressão do usuário final.

3. O LRS VPSX/MFI usa um agente de transmissão LRS/Queue baseado em TCP/IP para coletar ou 
capturar dados de impressão da interface de programação Micro Focus JES Print Exit. O Print Exit 
transmite as informações necessárias para permitir que o LRS VPSX/MFI processe efetivamente 
o arquivo de spool e crie dinamicamente comandos LRS/Queue. Em seguida, os comandos são 
executados usando uma função embutida padrão da Micro Focus. Observações: Para obter mais 
informações sobre dados de impressão transmitidos do Micro Focus Print Exit para LRS/Queue e 
mecanismos de lote de mainframe compatíveis com LRS VPSX/MFI, consulte Captura de dados de 
impressão na seção Informações adicionais desse padrão.
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4. Um Network Load Balancer fornece um nome DNS para integrar o Micro Focus Enterprise Server com 
o LRS VPSX/MFI. Observações: O LRS VPSX/MFI suporta um balanceador de carga de camada 4. 
O Network Load Balancer também faz uma verificação básica da integridade do LRS VPSX/MFI e 
direciona o tráfego para os alvos registrados que estão saudáveis.

5. O servidor de impressão LRS VPSX/MFI é implantado no Amazon EC2 em duas zonas de 
disponibilidade para HA e usa o Amazon EBS como um armazenamento de dados operacional. O 
LRS VPSX/MFI oferece suporte aos modos de serviço ativo-ativo e ativo-passivo. Essa arquitetura 
usa várias AZs em um par ativo-passivo como espera ativa e ativa. O Network Load Balancer executa 
uma verificação de integridade em instâncias LRS VPSX/MFI EC2 e direciona o tráfego para instâncias 
de espera ativa na outra AZ se uma instância ativa estiver em um estado inseguro. As solicitações de 
impressão persistem na fila de Job do LRS localmente em cada uma das instâncias do EC2. No caso 
de recuperação, uma instância com falha precisa ser reiniciada para que os serviços do LRS retomem 
o processamento da solicitação de impressão. Observações: O LRS VPSX/MFI também pode realizar 
verificações de integridade no nível da frota de impressoras. Para obter mais informações, consulte
Verificações de integridade da frota de impressoras na seção Informações adicionais desse padrão.

6. O AWS Managed Microsoft AD se integra ao LRS/DIS para realizar a autenticação e a autorização do 
fluxo de trabalho de impressão. Para obter mais informações, consulte Autenticação e autorização de 
impressão na seção Informações adicionais desse padrão.

7. O LRS VPSX/MFI usa o Amazon EBS para armazenamento em blocos. Você pode fazer backup dos 
dados do Amazon EBS de instâncias ativas do EC2 para o Amazon S3 como point-in-time snapshots 
e restaurá-los em volumes do EBS em espera ativa. Para automatizar a criação, retenção e exclusão 
de instantâneos de volume do Amazon EBS, você pode usar o Amazon Data Lifecycle Manager para 
definir a frequência dos instantâneos automatizados e restaurá-los com base nos seus requisitos de 
RTO/RPO.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon EBS — O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em 
bloco para usar com instâncias do EC2. Os volumes do EBS se comportam como dispositivos de bloco 
brutos e não formatados. É possível montar esses volumes como dispositivos em suas instâncias.

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 
computação escalável na Nuvem AWS. É possível usar o Amazon EC2 para executar quantos 
servidores virtuais forem necessários, e pode escalar ou aumentar o tamanho.

• Amazon RDS — O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um web service que facilita a 
configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na Nuvem AWS. Ele 
fornece uma capacidade econômica e redimensionável para um banco de dados relacional e gerencia 
tarefas comuns de administração de banco de dados.

• AWS Managed Microsoft AD — O AWS Directory Service para Microsoft Active Directory, também 
conhecido como AWS Managed Microsoft Active Directory, permite que suas cargas de trabalho com 
reconhecimento de diretório e recursos da AWS usem o Active Directory gerenciado na AWS.

Outras ferramentas

• LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface) — O VPSX/MFI, desenvolvido em conjunto pela LRS e pela 
Micro Focus, captura a saída de um spool JES do Micro Focus Enterprise Server e a entrega de forma 
confiável para um destino de impressão específico.

• Servidor de Informações de Diretório do LRS (LRS/DIS) — O LRS/DIS é usado para autenticação e 
autorização durante o fluxo de trabalho de impressão.

• LRS/Queue — O LRS VPSX/MFI usa um agente de transmissão LRS/Queue baseado em TCP/IP para 
coletar ou capturar dados de impressão por meio da interface de programação Micro Focus JES Print 
Exit.
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• Micro Focus Enterprise Server — O Micro Focus Enterprise Server é um ambiente de implantação de 
aplicativos para aplicativos de mainframe. Ele fornece o ambiente de execução para aplicativos de 
mainframe que são migrados ou criados usando qualquer versão do Micro Focus Enterprise Developer.

Epopeias
Configure o Micro Focus Enterprise Server no Amazon EC2 e implante um aplicativo em lote de 
mainframe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server e implante um 
aplicativo de demonstração.

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server no Amazon 
EC2 e, em seguida, implante 
o aplicativo de BankDemo 
demonstração da Micro Focus 
no Amazon EC2 seguindo 
as instruções no guia de 
implantação do Micro Focus 
Enterprise Server no AWS Quick 
Start.

O BankDemo aplicativo é um 
aplicativo de lote de mainframe 
que cria e, em seguida, inicia a 
saída de impressão.

Arquiteto de nuvem

Configurar um servidor de impressão LRS no Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha uma licença de produto 
LRS para impressão.

Para obter uma licença de 
produto LRS para LRS VPSX/
MFI, LRS/Queue e LRS/DIS, 
entre em contato com a equipe 
de gerenciamento de saída do 
LRS. Você deve fornecer os 
nomes de host das instâncias do 
EC2 em que os produtos LRS 
serão instalados.

Crie leads

Crie uma instância do Amazon 
EC2 do Windows para instalar o 
LRS VPSX/MFI.

Inicie uma instância Windows 
do Amazon EC2 seguindo as 
instruções da Etapa 1: Execute 
uma instância na documentação 
do Amazon EC2. Sua instância 
deve atender aos seguintes 
requisitos de hardware e 
software para o LRS VPSX/MFI:   

• CPU — Dual Core
• RAM — 16 GB
• Unidade — 500 GB

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Instância mínima do EC2 — 

m5.xlarge
• Sistema operacional — 

Windows/Linux
• Software — Internet 

Information Service (IIS) ou 
Apache

Observações: Os requisitos de 
hardware e software anteriores 
se destinam a uma pequena 
frota de impressoras (cerca de 
500 a 1000). Para obter todos 
os requisitos, consulte seus 
contatos do LRS e da AWS.

Ao criar a instância do Windows, 
faça o seguinte:

1. Confirme se o nome do host 
EC2 é o mesmo nome de 
host usado para a licença do 
produto LRS.

2. Habilite o CGI no Amazon 
EC2 preenchendo o seguinte:
a. Connect à sua instância do 

EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação 
do Amazon EC2.

b. No menu Iniciar do 
Windows, localize e abra o 
Gerenciador do Servidor.

c. No Gerenciador do 
Servidor, escolha Painel,
Início rápido, Adicionar 
funções e recursos. Em 
seguida, escolha Funções 
de servidor.

d. Em Funções de servidor, 
escolha WebServer (IIS)
e, em seguida, escolha
Desenvolvimento de 
aplicativos.

e. Em Desenvolvimento de 
aplicativos, marque a caixa 
de seleção CGI.

f. Siga as instruções no 
assistente de adição de 
funções e recursos do 
Windows Server Manager 
para instalar o CGI.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
g. Abra a porta 5500 no 

firewall do Windows da 
instância do EC2 para 
comunicação LRS/fila.

Instale o LRS VPSX/MFI na 
instância do EC2.

1. Connect à sua instância do 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2. 

2. Abra o link para a página de 
download do produto no e-
mail do LRS que você deve 
receber. Observações: Os 
produtos LRS são distribuídos 
por transferência eletrônica de 
arquivos (EFT). 

3. Baixe o LRS VPSX/MFI e 
descompacte o arquivo (pasta 
padrão:c:\LRS).

4. Inicie o LRS Product Installer a 
partir da pasta descompactada 
para instalar o LRS VPSX/
MFI. 

5. No menu Selecionar recursos, 
selecione VPSX® Server 
(V1R3.022) e escolha Avançar
para iniciar o processo de 
instalação. Você receberá 
uma mensagem de sucesso 
quando a instalação for 
concluída.

Arquiteto de nuvem

Instale o LRS/Queue. 1. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. Abra o link para a página de 
download do produto LRS a 
partir do e-mail do LRS que 
você deve receber, baixe o 
LRS/Queue e descompacte o 
arquivo.

3. Vá até o local em que você 
baixou os arquivos e, em 
seguida, inicie o instalador do 
produto LRS para instalar o 
LRS/Queue.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o LRS/DIS. 1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. Abra o link para a página de 
download do produto LRS no 
e-mail do LRS que você deve 
receber, baixe o LRS/DIS e 
descompacte o arquivo.

3. Vá até o local onde você 
baixou os arquivos e, em 
seguida, inicie o LRS Product 
Installer.

4. No LRS Product Installer, 
expanda LRS Misc Tools, 
selecione LRS DIS e escolha
Avançar.

5. Siga o restante das instruções 
no Instalador do Produto LRS 
para concluir o processo de 
instalação.

Arquiteto de nuvem

Crie um grupo-alvo e registre o 
LRS VPSX/MFI EC2 como alvo.

Crie um grupo-alvo seguindo as 
instruções em Criar um grupo-
alvo para seu Network Load 
Balancer na documentação do 
Elastic Load Balancing.

Ao criar o grupo de destino, faça 
o seguinte:

1. Na página Especificar 
detalhes do grupo, em
Escolher um tipo de destino, 
escolha Instâncias.

2. Em Protocolo, escolha TCP.
3. Para Port, escolha 5500. 
4. Na página Registrar alvos, na 

seção Instâncias disponíveis, 
selecione as instâncias LRS 
VPSX/MFI EC2.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um Network Load Balancer. Siga as instruções em Criar 
um Network Load Balancer na 
documentação do Elastic Load 
Balancing. Seu Network Load 
Balancer direciona o tráfego do 
Micro Focus Enterprise Server 
para o LRS VPSX/MFI EC2.

Ao criar o Network Load 
Balancer, faça o seguinte na 
página Listeners and Routing:

1. Para Protocol, escolha TCP. 
2. Para Port, escolha 5500.
3. Em Ação padrão, escolha

Encaminhar para o grupo-alvo 
que você criou anteriormente.

Arquiteto de nuvem

Integre o Micro Focus Enterprise Server com LRS VPSX/MFI e LRS/Queue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server para 
integração LRS/fila.

1. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. No menu Iniciar do 
Windows, abra a interface de 
administração do Micro Focus 
Enterprise Server.

3. Na barra de menu, escolha
NATIVE.

4. No painel de navegação, 
escolha Directory Server 
(Servidor de diretório) e depois 
escolha BANKDEMO.

5. Em Geral, no painel de 
navegação esquerdo, role 
para baixo até a seção
Adicional para configurar 
as variáveis de ambiente 
(LRSQ_ADDRESS, 
LRSQ_PORT, 
LRSQ_COMMAND) para 
apontar para LRSQ.

6. Para LRSQ_ADDRESS, insira 
o endereço IP ou o nome DNS 
do Network Load Balancer que 
você criou anteriormente.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
7. Para LRSQ_PORT, insira a

porta de escuta VPSX LRSQ 
(5500).

8. Para LRSQ_COMMAND, 
insira a localização do 
caminho do executável do 
LRSQ.

Observações: Atualmente, o 
LRS suporta um limite máximo 
de 50 caracteres para nomes 
de DNS, mas isso está sujeito 
a alterações no future. Se seu 
nome DNS for maior que 50, 
você poderá usar o endereço IP 
do Network Load Balancer como 
alternativa.

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server para 
integração LRS VPSX/MFI.

1. Copie aVPSX_MFI_R2 pasta 
do instalador do LRS VPSX/
MFI para o local do Micro 
Focus Enterprise Server emC
\BANKDEMO\print.

2. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

3. No menu Iniciar do 
Windows, abra a interface de 
administração do Micro Focus 
Enterprise Server.

4. Na barra de menu, escolha
NATIVE.

5. No painel de navegação, 
escolha Directory Server 
(Servidor de diretório) e depois 
escolha BANKDEMO.

6. Em BANKDEMO, escolha
JES.

7. Em Caminho do 
Programa JES, adicione 
oDLL(VPSX_MFI_R2)
caminho doC\BANKDEMO
\print local.

Arquiteto de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
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Configure impressoras e usuários de impressão no Micro Focus Enterprise Server e no LRS 
VPSX/MFI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Associe o módulo Micro 
Focus Print Exit ao processo 
de execução do servidor da 
impressora em lote Micro Focus 
Enterprise Server.

1. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. No menu Iniciar do 
Windows, abra a interface de 
administração do Micro Focus 
Enterprise Server.

3. Na barra de menu, escolha
NATIVE.

4. No painel de navegação, 
escolha Directory Server 
(Servidor de diretório) e depois 
escolha BANKDEMO.

5. Em BANKDEMO, escolha
JES e role para baixo até
Impressoras.

6. Em Impressoras, associe 
o módulo Micro Focus 
Print Exit (LRSPRTE6 for 
Batch) ao Processo de 
Execução do Servidor (SEP) 
da impressora em lote Micro 
Focus Enterprise Server. Isso 
permite o roteamento da saída 
de impressão para o LRS 
VPSX/MFI.

7. Faça login na interface 
de usuário de Enterprise 
Enterprise Enterprise 
Enterprise Server 
Administration.

Para obter mais informações 
sobre configuração, 
consulte Usando a saída na 
documentação da Micro Focus.

Arquiteto de nuvem

Adicione uma impressora no LRS 
VPSX/MFI.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. Abra a Interface Web do 
VPSX no menu Iniciar do 
Windows.

Arquiteto de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://www.microfocus.com/documentation/enterprise-developer/ed70/ED-Eclipse/HCOMCMJCLOS025.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Modernize suas cargas de trabalho de 

impressão em lote de mainframe na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. No painel de navegação, 

escolha escolha Impressoras 
(Impressoras).

4. Escolha Adicionar e, em 
seguida, escolha Adicionar 
impressora.

5. Na página Configuração da 
impressora, em Nome da 
impressora, insira Local.

6. Para ID do VPSX, insira
VPS1.

7. Para CommType, selecione
TCPIP/LRSQ.

8. Em Endereço IP do host/
IP, insira o endereço IP da 
impressora física que você 
deseja adicionar.

9. Em Dispositivo, insira o nome 
do seu dispositivo.

10.Escolha o driver do Windows
ou o driver Linux/Mac.

11.Escolha Add (Adicionar).

1994



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Modernize suas cargas de trabalho de 

impressão em lote de mainframe na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário de impressão no 
LRS VPSX/MFI.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. Abra a Interface Web do 
VPSX no menu Iniciar do 
Windows.

3. No painel de navegação, 
escolha Segurança e depois 
escolha Usuários.

4. Na coluna Nome do usuário, 
escolha admin e, em seguida, 
escolha Copiar.

5. Na janela Manutenção do 
perfil do usuário, em Nome 
do usuário, insira um nome 
de usuário (por exemplo,
PrintUser).

6. Em Descrição, insira uma 
breve descrição (por exemplo,
Usuário para impressão de 
teste).

7. Escolha Update (Atualizar). 
Isso cria um usuário de 
impressão (por exemplo,
PrintUser).

8. No painel de navegação, 
em Usuário, escolha o novo 
usuário que você criou.

9. No menu Comando, escolha
Segurança.

10.Na página Regras de 
segurança, escolha todas 
as opções aplicáveis de 
segurança da impressora e 
segurança do trabalho e, em 
seguida, escolha Salvar.

11.Para adicionar seu novo 
usuário de impressão ao 
grupo Administrador, acesse 
o painel de navegação, 
escolha Segurança e escolha
Configurar.

12.Na janela de configuração de 
segurança, adicione seu novo 
usuário de impressão à coluna
Administrador.

Arquiteto de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
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Configurar autenticação e autorização de impressão de impressão e autorização de impressão

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um domínio AWS Managed 
Microsoft AD com usuários e 
grupos.

1. Crie um Active Directory no 
AWS Managed Microsoft 
AD (Criar diretório) na 
documentação do AWS 
Managed Microsoft AD (Criar 
diretório) na documentação 
do AWS Directory Service 
Microsoft AD. 

2. Implante uma instância 
do EC2 (gerenciador do 
Active Directory) e instale 
as ferramentas do Active 
Directory para gerenciar seu 
AWS Managed Microsoft 
AD seguindo as instruções 
da Etapa 3: Implemente 
uma instância do EC2 
para gerenciar o AWS 
Managed Microsoft AD na 
documentação do AWS 
Directory Service.

3. Connect à sua instância do 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2. Observações:
Ao se conectar à instância do 
EC2, insira suas credenciais 
de administrador (para o 
diretório que você criou na 
primeira etapa) na janela 
Segurança do Windows.

4. No menu Iniciar do 
Windows, em Ferramentas 
Administrativas do Windows, 
escolha Usuários e 
Computadores do Active 
Directory.

5. Crie um usuário de impressão 
no domínio do Active Directory 
seguindo as etapas em Criar 
um usuário na documentação 
do serviço de diretório da 
AWS.

Arquiteto de nuvem

Associar o LRS VPSX/MFI EC2 
a um domínio AWS Managed 
Microsoft AD.

Associe o LRS VPSX/MFI 
EC2 ao seu domínio AWS 
Managed Microsoft AD
automaticamente (documentação 
do AWS Knowledge Center) ou

Arquiteto de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_getting_started_create_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_getting_started_create_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_getting_started_create_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/microsoftadbasestep3.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/microsoftadbasestep3.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/microsoftadbasestep3.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/microsoftadbasestep3.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_manage_users_groups_create_user.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_manage_users_groups_create_user.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-systems-manager-dx-domain/
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
manualmente (documentação do 
AWS Directory Service).

Configurar e integrar o LRS/DIS 
com AWS Managed Microsoft 
AD.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. No menu Iniciar do Windows, 
abra a Interface Web do 
VPSX.

3. No painel de navegação, 
escolha Segurança e depois 
escolha Configurar.

4. Na página Configuração 
de segurança, na seção
Parâmetros de segurança, 
para Tipo de segurança, 
selecione Interno.

5. Insira suas preferências para o 
restante das opções na seção
Parâmetros de segurança.

6. Abra a pasta Gerenciamento 
de Saída do LRS no menu 
Iniciar do Microsoft Windows, 
escolha Iniciar Servidor e, 
em seguida, escolha Parar 
Servidor.

7. Faça login no LRS VPSX/MFI 
com o nome de usuário e a 
senha do Active Directory.

Arquiteto de nuvem

Teste um fluxo de trabalho de impressão

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie uma solicitação de 
impressão em lote a partir do 
BankDemo aplicativo Micro 
Focus.

1. Abra o emulador de terminal 
3270 em sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2.

2. Connect ao BankDemo 
aplicativo executando o 
seguinte comando:connect 
127.0.0.1:9278

3. Na interface da linha de 
BankDemo comando, para ID 
do usuário, digite B0001. Em
Senha, insira uma chave que 
não esteja em branco.

Engenheiro de Testar
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https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/join_windows_instance.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. Para a opção Solicitar 

declaração (s) impressa (s), 
insira X na linha em branco.

5. Na seção Enviar declaração 
por, para Correio, digite Y e 
pressione F10.

Verifique a saída de impressão 
no LRS VPSX/MFI.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. No menu Iniciar do Windows, 
abra a Interface Web do 
VPSX.

3. No painel de navegação, 
escolha escolha Impressoras
(Impressoras) e depois 
escolha Fila de saída.

4. Na coluna ID do spool, 
escolha o ID do spool para 
a solicitação na fila da 
impressora.

5. Na guia Ações, na coluna
COMANDO, escolha
Procurar. 

Agora você pode ver a saída 
impressa de um extrato de conta 
com colunas para o número 
da conta. , Descrição, Data,
Valor e Saldo. Para ver um 
exemplo, consulte o anexo
batch_print_output para esse 
padrão.

Engenheiro de Testar

Recursos relacionados
• Modernização da saída do LRS (documentação do LRS)
• ANSI e controles de transporte de máquinas (documentação da IBM)
• Palavras de comando do canal (documentação da IBM)
• Capacitando cargas de trabalho de mainframe corporativo na AWS com a Micro Focus (blog da rede de 

parceiros da AWS)
• Crie um PAC do Micro Focus Enterprise Server com o Amazon EC2 Auto Scaling and Systems Manager

(documentação de AWS Prescriptive Guidance)
• Fluxo de dados da Advanced Function Presentation (AFP) (documentação da IBM)
• Fluxo de dados condicionado por linha (LCDS) (documentação comparada)
• Micro Focus Enterprise Server na AWS (AWS Quick Starts)
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-connect-to-instance-windows
https://www.lrsoutputmanagement.com/products/modernization-products
https://www.ibm.com/docs/en/cmofz/9.5.0?topic=tips-ansi-machine-carriage-controls
https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.3.0?topic=devices-channel-command-words
http://aws.amazon.com/blogs/apn/empowering-enterprise-grade-mainframe-workloads-on-aws-with-micro-focus/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/build-a-micro-focus-enterprise-server-pac-with-amazon-ec2-auto-scaling-and-systems-manager.html
https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4?topic=streams-advanced-function-presentation-data-stream
https://www.compart.com/en/lcds
http://aws.amazon.com/quickstart/architecture/micro-focus-enterprise-server/
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Informações adicionais
Considerações

Durante sua jornada de modernização, você pode considerar uma ampla variedade de configurações 
para os processos em lote do mainframe e a saída que eles geram. A plataforma de mainframe foi 
personalizada por cada cliente e fornecedor que a utiliza com requisitos específicos que afetam 
diretamente a impressão. Por exemplo, sua plataforma atual pode incorporar o IBM Advanced Function 
Presentation (AFP) ou o Xerox Line Condition Data Stream (LCDS) ao fluxo de trabalho atual. Além disso,
os caracteres de controle do carro do mainframe e as palavras de comando do canal podem afetar a 
aparência da página impressa e podem precisar de tratamento especial. Como parte do processo de 
planejamento da modernização, recomendamos que você avalie e compreenda as configurações em seu 
ambiente de impressão específico.

Captura de dados de impressão

O Micro Focus Print Exit transmite as informações necessárias para permitir que o LRS VPSX/MFI 
processe efetivamente o arquivo de spool. As informações consistem em campos passados nos blocos de 
controle relevantes, como:

• NOME DO TRABALHO
• PROPRIETÁRIO (ID DO USUÁRIO)
• DESTINO
• FORMULÁRIO
• NOME DO ARQUIVO
• ESCRITOR

O LRS VPSX/MFI suporta os seguintes mecanismos de lote de mainframe para capturar dados do Micro 
Focus Enterprise Server.

• Processamento de impressão/bobina em BATCH COBOL usando instruções padrão do z/OS JCL 
SYSOUT DD/OUTPUT

• Processamento de impressão/bobina em BATCH COBOL usando instruções padrão do z/OS JCL CA-
SPOOL SUBSYS DD

• Processamento de impressão/bobina IMS/COBOL usando a interface CBLTDLI (para obter uma lista 
completa de métodos e exemplos de programação compatíveis, consulte a documentação do LRS 
incluída na licença do produto).

Verificações de integridade da frota de impressoras

O LRS VPSX/MFI (LRS LoadX) pode realizar verificações profundas de integridade, incluindo 
gerenciamento de dispositivos e otimização operacional. O gerenciamento de dispositivos pode detectar 
falhas em um dispositivo de impressora e encaminhar a solicitação de impressão para uma impressora 
saudável. Para obter mais informações sobre verificações de integridade aprofundadas para frotas de 
impressoras, consulte a documentação do LRS incluída na licença do produto.

Autorização e autenticação de impressão de impressão de

O LRS/DIS permite que os aplicativos do LRS autentiquem IDs e senhas de usuários usando o Microsoft 
Active Directory ou um servidor LDAP. Além da autorização básica de impressão, o LRS/DIS também pode 
aplicar controles de segurança de impressão em nível granular nos seguintes casos de uso:

• Gerencie quem pode navegar pela tarefa da impressora.
• Gerencie o nível de navegação dos trabalhos de outros usuários.
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https://www.ibm.com/docs/en/cmofz/9.5.0?topic=tips-ansi-machine-carriage-controls
https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.3.0?topic=devices-channel-command-words
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• Gerencie tarefas operacionais. Por exemplo, segurança em nível de comando, como retenção/liberação, 
limpeza, modificação, cópia e redirecionamento. A segurança pode ser configurada pelo ID do usuário 
ou pelo grupo (semelhante ao grupo AD ou ao grupo LDAP).

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Preencha seu CMDB depois de integrar o AWS Config 
com ServiceNow

Criado por Rahul Goyal (AWS) e Andrew Wageh (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Gerenciamento de 
dados

Destino:  AWS Config

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Tecnologias: Migração; Gestão e 
governança

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon SNS; 
Amazon EC2

Resumo
Esse padrão demonstra como integrar o AWS Config para que você possa atualizar seu banco de 
dados de gerenciamento de configuração (CMDB) depois de criar uma instância do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) na Amazon Web Services (AWS) Cloud. ServiceNow O padrão funciona 
usando o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para emitir uma notificação após a ativação 
da instância do EC2. A notificação cria um registro de servidor em seu CMDB e, em seguida, testa a 
integração criando uma instância do EC2 a partir de uma CloudFormation pilha da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma ServiceNow conta ativa (as contas do desenvolvedor são válidas)
• UM CMDB
• Conhecimento básico do ServiceNow AWS Config e do Amazon SNS

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como atualizar seus dados do CMDB integrando o AWS Config com 
ServiceNow.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O usuário provisiona a instância do EC2 usando uma CloudFormation pilha da AWS.
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2. O AWS Config registra as informações sobre a instância do EC2 da CloudFormation pilha da AWS.
3. As informações que o AWS Config captura sobre a instância do EC2 são publicadas no tópico do 

Amazon SNS.
4. O Amazon SNS envia o tópico do SNS para webhooks HTTP/S.
5. A API ServiceNow REST recebe informações sobre a instância do EC2 dos webhooks HTTP/S.
6. JavaScript processa os dados da API.
7. Um manipulador JSON extrai as informações do servidor.
8. O CMDB é atualizado com as informações do servidor.

Pilha de tecnologia

• Amazon SNS
• AWS CloudFormation
• AWS Config
• ServiceNow

Ferramentas
• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que 

coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores 
da Web e endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para 
os quais eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• AWS Config — O AWS Config oferece uma exibição detalhada da configuração dos recursos da 
AWS em sua conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como 
eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as 
configurações foram alterados ao longo do tempo.

• ServiceNow— ServiceNow é uma solução de gerenciamento de nuvem que se integra à nuvem da AWS 
para fornecer gerenciamento abrangente do ciclo de vida do serviço.

Epopeias
Configurar a ServiceNow instância

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Solicite uma ServiceNow 
instância.

1. Faça login no site 
doServiceNow desenvolvedor
e solicite uma instância de 
desenvolvedor (ServiceNow 
site).

2. Faça login na instância 
do desenvolvedor como 
administrador e anote suas 
credenciais de login para uso 
posterior.

ServiceNow
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https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://www.servicenow.com/
https://developer.servicenow.com/dev.do
https://developer.servicenow.com/dev.do
https://developer.servicenow.com/dev.do#!/learn/learning-plans/rome/new_to_servicenow/app_store_learnv2_buildmyfirstapp_rome_personal_developer_instances
https://developer.servicenow.com/dev.do#!/learn/learning-plans/rome/new_to_servicenow/app_store_learnv2_buildmyfirstapp_rome_personal_developer_instances
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe um aplicativo 
personalizado no ServiceNow.

1. No site do ServiceNow 
desenvolvedor (ServiceNow 
site), escolha Aplicativos do 
sistema.

2. Escolha Studio e, em seguida, 
escolha Importar do controle 
de código-fonte.

3. Na página Aplicativo de 
Importação, digite https://
github.com/byukich/
x_snc_aws_sns na caixa URL.

4. Evite digitar um nome de 
usuário e uma senha e, em 
seguida, escolha Importar.

5. Feche a guia do ServiceNow 
Studio.

ServiceNow

Valide seu novo aplicativo em 
ServiceNow.

Atualize a guia ServiceNow 
do seu navegador e escolha
AWS SNS. Agora há três novos 
links de navegação no painel de 
navegação à esquerda. 

Observações: O AWS SNS se 
refere ao nome do aplicativo, não 
ao Amazon SNS.

ServiceNow

Criar um tópico e uma assinatura do SNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Faça login no AWS Management 
Console e use as instruções em
Criar um tópico do Amazon SNS
na documentação do Amazon 
SNS para criar um tópico do SNS 
na região da AWS Leste dos 
EUA (Norte da Virgínia).

Amazon SNS

Inscreva o endpoint no tópico do 
SNS.

Faça login no AWS Management 
Console e use as instruções de
Inscrever-se em um tópico do 
Amazon SNS na documentação 
do Amazon SNS para inscrever 
sua ServiceNow instância no 
novo tópico do SNS.

Ao criar a assinatura, certifique-
se de: 

• Escolha HTTP/HTTPS como
protocolo.

Amazon SNS
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https://developer.servicenow.com/dev.do
https://developer.servicenow.com/dev.do
https://developer.servicenow.com/dev.do
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-topic.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-subscribe-endpoint-to-topic.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-subscribe-endpoint-to-topic.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Preencha seu CMDB depois de integrar 

o AWS Config com ServiceNow

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Insira o link para sua 

instância de ServiceNow 
desenvolvedor do Endpoint
(por exemplo, https://admin:
[your ServiceNow admin 
password] @ [sua instância 
de desenvolvedor] .service-
now.com/api/x_snc_aws_sns/
aws_sns). Observações: Para 
obter o link para sua instância 
de ServiceNow desenvolvedor, 
use a senha de administrador 
que você recebeu quando 
solicitou uma instância de 
ServiceNow desenvolvedor 
gratuita.

Confirme a assinatura do SNS em ServiceNow

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique a assinatura. 1. Faça login no site 
doServiceNow desenvolvedor
(ServiceNow site).

2. Na guia ServiceNow do seu 
navegador, escolha SNS
e, em seguida, escolha
Assinaturas. Você pode ver 
que a AWS criou um novo 
registro.

ServiceNow

Confirme a assinatura. 1. Para abrir a assinatura, 
escolha ServiceNow.

2. Escolha Confirmar assinatura.
Observações: Fique nesta 
página para criar um 
manipulador na próxima 
seção.

ServiceNow

Crie um gerenciador para a assinatura em ServiceNow

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um manipulador. Para ServiceNow permitir o 
recebimento de mensagens da 
AWS, crie um manipulador no 
ServiceNow. O manipulador cria 
um novo registro na tabela do 
servidor CMDB (cmdb_ci_server) 
sempre que uma nova instância 
do EC2 é criada a partir de uma 
CloudFormation pilha da AWS.

ServiceNow

2003

https://developer.servicenow.com/dev.do
https://developer.servicenow.com/dev.do


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Preencha seu CMDB depois de integrar 

o AWS Config com ServiceNow

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. Para Handler Related no 

formulário Assinaturas, 
escolha Novo.

2. Em Nome, insira um nome 
para o manipulador (por 
exemplo, Criar servidor CMDB 
do EC2).

3. Em Código, cole o código a 
seguir na função que está 
dentro do manipulador:

var webserver = new 
 GlideRecord("cmdb_ci_server"); 
 webserver.initialize();  
webserver.name = 
 "AWS WebServer 
 "+message.configurationItem.configuration.launchTime ;  
webserver.short_description 
 = "Monitoring is 
 "+message.configurationItem.configuration.monitoring.state
+" and Instance Type is 
 "+message.configurationItem.configuration.instanceType ;
webserver.asset_tag = 
 message.configurationItem.configuration.instanceId ;  
webserver.insert();

4. Selecione Submit (Enviar).

Configurar o AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize suas configurações. 1. Faça login no AWS 
Management Console e 
escolha o console do AWS 
Config.

2. No painel de navegação, 
escolha Configurações e 
selecione Editar.

3. Na seção Gravador, confirme 
se a caixa de seleção Ativar 
gravação está marcada.

4. Na seção Configurações 
gerais, em Tipos de recursos 
a serem registrados, escolha 
Registrar todos os recursos 
suportados nesta região e, 
em seguida, marque a caixa 
de seleção Incluir recursos 
globais (por exemplo, recursos 
do AWS IAM).

5. Na seção Método de entrega, 
para o tópico Amazon SNS, 
marque a caixa de seleção

AWS Config
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Preencha seu CMDB depois de integrar 

o AWS Config com ServiceNow

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Transmitir alterações na 
configuração e notificações 
para um tópico do Amazon 
SNS e, em seguida, escolha 
um tópico da sua conta.

6. Em SNS (nome do recurso 
da Amazon), escolha o link 
do recurso da Amazon (ARN) 
para o tópico da etapa 5.

7. Escolha Save (Salvar).

Teste da integração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma CloudFormation pilha 
de teste da AWS.

Você pode testar a integração 
entre o AWS Config e 
ServiceNow criar uma 
CloudFormation pilha de teste da 
AWS que inicia uma gravação no 
AWS Config. Em seguida, esse 
processo cria uma notificação 
do SNS, que cria um item de 
configuração no ServiceNow 
CMDB.

Faça login no AWS Management 
Console e use as instruções 
em Criar uma pilha no 
CloudFormation console da AWS
para criar uma pilha de testes.

AWS CloudFormation

Confirme a criação do servidor. 1. Faça login no site 
doServiceNow desenvolvedor
(ServiceNow site).

2. Escolha Servidor e confirme 
se um novo servidor foi criado.

AWS CloudFormation

Recursos relacionados
• AWS Config (documentação do AWS Config)
• ServiceNow(ServiceNow documentação)
• Amazon Simple Notification Service (documentação do Amazon SNS)
• AWS CloudFormation ( CloudFormation documentação da AWS)

Informações adicionais
Esse padrão demonstra um mecanismo para integrar o AWS Config ao seu ServiceNow CMDB, que 
captura detalhes da instância como itens de configuração na tabela do servidor CMDB sempre que 
instâncias EC2 são criadas usando a AWS CloudFormation.
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para suportar migrações de banco de dados

Você pode usar esse mecanismo para fazer o seguinte:

• Use ServiceNow manipuladores para atualizar o registro do CMDB com detalhes da instância.
• Personalize seus manipuladores para escalar a integração do AWS Config com seu ServiceNow CMDB.
• Obtenha detalhes atualizados da instância e outras informações.
• Envie notificações e execute ações, incluindo descoberta, fluxo de trabalho e muito mais. Por exemplo, 

se você fizer uma pequena alteração em uma lista de tipos de recursos (como adicionar uma tag), 
poderá ignorar as necessidades de descoberta e descobrir os recursos existentes. Uma gravação de 
alterações é iniciada no AWS Config, que então cria esses recursos no CMDB.

Altere os aplicativos Python e Perl para oferecer 
suporte à migração do banco de dados do Microsoft 
SQL Server para a edição compatível com o Amazon 
Aurora PostgreSQL

Criado por Dwarika Patra (AWS) e Deepesh Jayaprakash (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: SQL Server Alvo: compatível com Aurora 
PostgreSQL

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: Microsoft; 
código aberto

Tecnologias: migração; bancos 
de dados

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora

Resumo
Esse padrão descreve as alterações nos repositórios de aplicativos que podem ser necessárias quando 
você migra bancos de dados do Microsoft SQL Server para a edição compatível com o Amazon Aurora 
PostgreSQL. O padrão pressupõe que esses aplicativos sejam baseados em Python ou Perl e fornece 
instruções separadas para essas linguagens de script.

A migração de bancos de dados do SQL Server para o Aurora compatível com PostgreSQL envolve 
conversão de esquema, conversão de objetos de banco de dados, migração de dados e carregamento de 
dados. Devido às diferenças entre o PostgreSQL e o SQL Server (relacionadas a tipos de dados, objetos 
de conexão, sintaxe e lógica), a tarefa de migração mais difícil envolve fazer as alterações necessárias na 
base de código para que ela funcione corretamente com o PostgreSQL.

Para um aplicativo baseado em Python, objetos e classes de conexão estão espalhados por todo o 
sistema. Além disso, a base de código do Python pode usar várias bibliotecas para se conectar ao banco 
de dados. Se a interface de conexão do banco de dados mudar, os objetos que executam as consultas em 
linha do aplicativo também precisarão ser alteradas.

Para um aplicativo baseado em Perl, as alterações envolvem objetos de conexão, drivers de conexão de 
banco de dados, instruções SQL estáticas e dinâmicas em linha e como o aplicativo lida com consultas 
DML dinâmicas complexas e conjuntos de resultados.

Ao migrar seu aplicativo, você também pode considerar possíveis aprimoramentos na AWS, como 
substituir o servidor FTP pelo acesso ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
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para suportar migrações de banco de dados

O processo de migração de aplicativos envolve os seguintes desafios:

• Objetos de conexão. Se os objetos de conexão estiverem espalhados no código com várias bibliotecas 
e chamadas de função, talvez seja necessário encontrar uma maneira generalizada de alterá-los para 
oferecer suporte ao PostgreSQL.

• Tratamento de erros ou exceções durante a recuperação ou atualizações de registros. Se você tiver 
operações condicionais de criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) no banco de dados que 
retornam variáveis, conjuntos de resultados ou quadros de dados, quaisquer erros ou exceções podem 
resultar em erros de aplicativo com efeitos em cascata. Eles devem ser tratados com cuidado, com 
validações adequadas e pontos de salvamento. Um desses pontos de salvamento é chamar grandes 
consultas SQL embutidas ou objetos de banco de dados dentro deBEGIN...EXCEPTION...END
blocos.

• Controle de transações e sua validação. Isso inclui confirmações e reversões manuais e automáticas. 
O driver PostgreSQL para Perl exige que você sempre defina explicitamente o atributo de confirmação 
automática.

• Tratamento de consultas SQL dinâmicas. Isso requer uma forte compreensão da lógica da consulta e 
dos testes iterativos para garantir que as consultas funcionem conforme o esperado.

• Desempenho Você deve garantir que as alterações no código não resultem em um desempenho 
degradado do aplicativo.

Esse padrão explica detalhadamente o processo de conversão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Conhecimento prático da sintaxe Python e Perl.
• Habilidades básicas em SQL Server e PostgreSQL Server
• Compreensão da arquitetura de seu aplicativo existente.
• Acesso ao código do seu aplicativo, banco de dados SQL Server e banco de dados PostgreSQL.
• Acesso ao ambiente de desenvolvimento Windows ou Linux (ou outro Unix) com credenciais para 

desenvolver, testar e validar alterações de aplicativos.
• Para um aplicativo baseado em Python, bibliotecas padrão do Python que seu aplicativo pode exigir, 

como Pandas para lidar com quadros de dados e psycopg2 ou SQLAlchemy para conexões de banco de 
dados.

• Para um aplicativo baseado em Perl, são necessários pacotes Perl com bibliotecas ou módulos 
dependentes. O módulo Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) pode suportar a maioria dos 
requisitos de aplicativos.

• Todas as bibliotecas ou módulos personalizados dependentes necessários. 
• Credenciais do banco de dados para o SQL Server e acesso de leitura e gravação e acesso de leitura e 

gravação ao SQL Server e acesso Aurora e gravação
• PostgreSQL para validar e depurar alterações de aplicativos com serviços e usuários.
• Acesso às ferramentas de desenvolvimento durante a migração de aplicativos, como Visual Studio 

Code, Sublime Text ou pgAdmin.

Limitações

• Algumas versões, módulos, bibliotecas e pacotes do Python ou Perl não são compatíveis com o 
ambiente de nuvem.

• Algumas bibliotecas e estruturas de terceiros usadas para o SQL Server não podem ser substituídas 
para dar suporte à migração do PostgreSQL. 
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• As variações de desempenho podem exigir alterações em seu aplicativo, em consultas Transact-SQL (T-
SQL) embutidas, funções de banco de dados e procedimentos armazenados.

• O PostgreSQL é compatível com nomes de tabelas, nomes de tabelas, nomes de colunas e outros 
nomes de bancos de dados. 

• Alguns tipos de dados, como colunas UUID, são armazenados somente em letras minúsculas. Os 
aplicativos Python e Perl devem lidar com essas diferenças de maiúsculas e minúsculas. 

• As diferenças na codificação de caracteres devem ser tratadas com o tipo de dados correto para as 
colunas de texto correspondentes no banco de dados PostgreSQL.                                 

Versões do produto

• Python 3.6 ou posterior (use a versão que suporta seu sistema operacional)
• Perl 5.8.3 ou posterior (use a versão que suporta seu sistema operacional)
• Edição 4.2 ou posterior compatível com o Aurora PostgreSQL (veja os detalhes)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Linguagem de script (programação de aplicativos): Python 2.7 ou posterior ou Python 2.7 ou posterior 
• Banco de dados: Microsoft SQL Server versão 13
• Sistema operacional: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 

Pilha de tecnologia alvo

• Linguagem de script (programação de aplicativos): Python 3.6 ou posterior ou ou Perl 5.8 
• Banco de dados Aurora o PostgreSQL-Compatible 4.2
• Sistema operacional: RHEL 7 

Arquitetura de migração

Ferramentas
Serviços e ferramentas da AWS

• O Aurora PostgreSQL-Compatible é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente gerenciado 
e compatível com o PostgreSQL e compatível com ACID, que combina a velocidade e a confiabilidade 
de bancos de dados comerciais de ponta com a economia de bancos de dados de código aberto. O 
Aurora PostgreSQL é um substituto de entrada do PostgreSQL, que torna mais fácil e compatível com o 
PostgreSQL, que torna mais fácil e econômico, que se torna algo simples e existente.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que permite 
que você interaja com os serviços da AWS usando uma ferramenta de código aberto que permite que 
você interaja com os serviços da AWS usando uma ferramenta de código aberto que permite que você 
interaja com serviços da AWS usando

Outras ferramentas

• Bibliotecas de conexão de banco de dados Python e PostgresSQL, como psycopg2 e SQLAlchemy
• Perl e seus módulos DBI
• Terminal interativo PostgreSQL (psql)
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Epopéias
Migre seu repositório de aplicativos para o PostgreSQL — etapas de alto nível

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Siga estas etapas de conversão 
de código para migrar seu 
aplicativo para o PostgreSQL.

1. Defina drivers e bibliotecas 
ODBC específicos do banco 
de dados para o PostgreSQL. 
Por exemplo, você pode usar 
um dos módulos CPAN para 
Perl e pyodbc, psycopg2 ou
SQLAlchemy para Python.

2. Converta objetos de banco 
de dados usando essas 
bibliotecas para se conectar 
ao Aurora compatível com 
PostgreSQL.

3. Aplique alterações de código 
em módulos de aplicativos 
existentes para obter 
instruções T-SQL compatíveis.

4. Reescreva chamadas de 
funções específicas do banco 
de dados e procedimentos 
armazenados no código do 
aplicativo.

5. Gerencie as alterações nas 
variáveis do seu aplicativo e 
em seus tipos de dados que 
são usados para consultas 
SQL embutidas.

6. Lidar com funções específicas 
do banco de dados 
incompatíveis.

7. end-to-end Teste completo do 
código do aplicativo convertido 
para migração do banco de 
dados.

8. Compare os resultados do 
Microsoft SQL Server com o 
aplicativo que você migrou 
para o PostgreSQL.

9. Execute o benchmarking de 
desempenho de aplicativos 
entre o Microsoft SQL Server 
e o PostgreSQL.

10.Revise procedimentos 
armazenados ou instruções 
T-SQL em linha chamadas 
pelo aplicativo para melhorar o 
desempenho.

Desenvolvedor de aplicativos

2009



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Mudanças nos aplicativos Python e Perl 

para suportar migrações de banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Os epics a seguir fornecem 
instruções detalhadas para 
algumas dessas tarefas de 
conversão para aplicativos 
Python e Perl.

Use uma lista de verificação para 
cada etapa da migração.

Adicione o seguinte à sua lista de 
verificação para cada etapa da 
migração do aplicativo, incluindo 
a etapa final:

• Examine a documentação 
do PostgreSQL para garantir 
que todas as suas alterações 
sejam compatíveis com o 
padrão PostgreSQL.

• Verifique os valores inteiros e 
flutuantes das colunas.

• Identifique o número de 
linhas inseridas, atualizadas e 
extraídas, junto com os nomes 
das colunas e os carimbos 
de data/hora. Você pode usar 
um utilitário de comparação 
ou escrever um script para 
automatizar essas verificações.

• Conclua as verificações de 
desempenho de grandes 
instruções SQL em linha e 
verifique o desempenho geral 
do aplicativo.

• Verifique o tratamento correto 
de erros nas operações do 
banco de dados e na saída 
normal do programa usando 
vários blocos try/catch.

• Verifique se os processos de 
registro adequados estão em 
vigor.

Desenvolvedor de aplicativos

Analise e atualize seu aplicativo — base de código Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise sua base de código 
Python existente.

Sua análise deve incluir o 
seguinte para facilitar o processo 
de migração de aplicativos:

• Identifique todos os objetos de 
conexão no código.

• Identifique todas as consultas 
SQL em linha incompatíveis 
(como instruções T-SQL e 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
procedimentos armazenados) 
e analise as alterações 
necessárias.

• Revise a documentação do 
seu código e acompanhe 
o fluxo de controle para 
entender a funcionalidade 
do código. Isso será útil 
posteriormente, quando 
você testar o aplicativo para 
comparações de desempenho 
ou carga.

• Entenda a finalidade do 
aplicativo para que você possa 
testá-lo de forma eficaz após a 
conversão do banco de dados. 
A maioria dos aplicativos 
Python candidatos à conversão 
com migrações de banco de 
dados são feeds que carregam 
dados de outras fontes em 
tabelas de banco de dados 
ou extratores que recuperam 
dados das tabelas e os 
transformam em diferentes 
formatos de saída (como CSV, 
JSON ou arquivos simples) 
adequados para criar relatórios 
ou fazer chamadas de API 
para realizar validações. 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Converta suas conexões de 
banco de dados para oferecer 
suporte ao PostgreSQL.

A maioria dos aplicativos Python 
usa a biblioteca pyodbc para se 
conectar aos bancos de dados 
do SQL Server da seguinte 
maneira.

import pyodbc
....
try: 
    conn_string = 
 "Driver=ODBC Driver 17 for 
 SQL 
    
 Server;UID={};PWD={};Server={};Database={}".format 
 (conn_user, conn_password, 
    conn_server, 
 conn_database) 
    conn = 
 pyodbc.connect(conn_string) 
    cur = conn.cursor() 
    result = 
 cur.execute(query_string) 
    for row in result: 
    print (row)
except Exception as e: 
    print(str(e))

Converta a conexão do banco 
de dados para oferecer suporte 
ao PostgreSQL da seguinte 
maneira.

import pyodbc
import psycopg2
....
try: 
    conn_string = 
 ‘postgresql+psycopg2://’+ 
    conn_user
+’:’+conn_password
+’@’+conn_server
+’/’+conn_database 
    conn = 
 pyodbc.connect(conn_string, 
 connect_args={‘options’:’-
csearch_path=dbo’}) 
    cur = conn.cursor() 
    result = 
 cur.execute(query_string) 
    for row in result: 
    print (row)
except Exception as e: 
    print(str(e))

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mude as consultas SQL 
embutidas para PostgreSQL.

Converta suas consultas SQL 
embutidas em um formato 
compatível com PostgreSQL. 
Por exemplo, a consulta do SQL 
Server a seguir recupera uma 
string de uma tabela.

dtype = “type1”
stm = ‘“SELECT TOP 1 
 searchcode FROM TypesTable 
 (NOLOCK)
WHERE code=”’ + “’” + 
 str(dtype) + “’”
# For Microsoft SQL Server 
 Database Connection
engine = 
 create_engine(‘mssql
+pyodbc:///?
odbc_connect=%s’ % 
 urllib.parse.quote_plus(conn_string), 
 connect_args={‘connect_timeout’:login_timeout})
conn = engine_connect()
rs = conn.execute(stm)
for row in rs: 
    print(row)

Após a conversão, a consulta 
SQL embutida compatível com 
PostgreSQL tem a seguinte 
aparência.

dtype = “type1”
stm = ‘“SELECT searchcode 
 FROM TypesTable
WHERE code=”’ + “’” + 
 str(dtype) + “’ LIMIT 1”
# For PostgreSQL Database 
 Connection
engine = 
 create_engine(‘postgres
+psycopg2://%s’ 
 %conn_string, 
 connect_args={‘connect_timeout’:login_timeout})
conn = engine.connect()
rs = conn.execute(stm)
for row in rs: 
    print(row)

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Lidar com consultas SQL 
dinâmicas.

O SQL dinâmico pode estar 
presente em um script ou em 
vários scripts Python. Exemplos 
anteriores mostraram como 
usar a função string replace do 
Python para inserir variáveis 
para construir consultas SQL 
dinâmicas. Uma abordagem 
alternativa é acrescentar a 
sequência de caracteres de 
consulta com variáveis, sempre 
que aplicável. 

No exemplo a seguir, a string 
de consulta é construída em 
tempo real com base nos valores 
retornados por uma função.

query = ‘“SELECT id from 
 equity e join issues i on 
 e.permId=i.permId where 
 e.id’”
query += get_id_filter(ids) 
 + “ e.id is NOT NULL

Esses tipos de consultas 
dinâmicas são muito comuns 
durante a migração de 
aplicativos. Siga estas etapas 
para lidar com consultas 
dinâmicas:

• Verifique a sintaxe geral (por 
exemplo, a sintaxe daSELECT
declaração com umaJOIN
cláusula).

• Verifique todas as variáveis ou 
nomes de colunas usados na 
consulta, comoiid e.

• Verifique as funções, 
argumentos e valores de 
retorno usados na consulta 
(por exemplo,get_id_filter
e seu argumentoids).

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gerencie conjuntos de 
resultados, variáveis e quadros 
de dados.

Para o Microsoft SQL 
Server, você usa métodos 
Python, comofetchone()
oufetchall() para recuperar 
o conjunto de resultados do 
banco de dados. Você também 
pode usarfetchmany(size) e 
especificar o número de registros 
a serem retornados do conjunto 
de resultados. Para fazer isso, 
você pode usar o objeto de 
conexão pyodbc, conforme 
mostrado no exemplo a seguir.

pyodbc (Microsoft SQL Server)

import pyodbc  
server = 
 'tcp:myserver.database.windows.net'  
database = 'exampledb'  
username = 
 'exampleusername'  
password = 
 'examplepassword'  
conn = 
 pyodbc.connect('DRIVER={ODBC 
 Driver 17 for SQL 
 Server};SERVER='+server
+';DATABASE='+database
+';UID='+username+';PWD='+ 
 password)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT * 
 FROM ITEMS")  
row = cursor.fetchone()  
while row:  
    print(row[0]) 
    row = cursor.fetchone()

No Aurora, para realizar tarefas 
semelhantes, como conectar-
se ao PostgreSQL e buscar 
conjuntos de resultados, 
você pode usar psycopg2 ou
SQLAlchemy. Essas bibliotecas 
Python fornecem o módulo de 
conexão e o objeto cursor para 
percorrer os registros do banco 
de dados PostgreSQL, conforme 
mostrado no exemplo a seguir.

psycopg2 (compatível com 
Aurora PostgreSQL)

import psycopg2
query = "SELECT * FROM 
 ITEMS;"

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
//Initialize variables
host=dbname=user=password=port=sslmode=connect_timeout=""
connstring = "host='{host}' 
 dbname='{dbname}' 
 user='{user}' \
password='{password}'port='{port}'".format(host=host,dbname=dbname,
\
user=user,password=password,port=port)  
conn = 
 psycopg2.connect(connstring)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute(query)
column_names = 
 [column[0] for column in 
 cursor.description]
print("Column Names: ", 
 column_names)
print("Column values: "
for row in cursor: 
    print("itemid :", 
 row[0]) 
    
 print("itemdescrption :", 
 row[1]) 
    print("itemprice :", 
 row[3]))

SQLAlchemy (compatível com 
Aurora PostgreSQL)

from sqlalchemy import 
 create_engine
from pandas import DataFrame
conn_string = 'postgresql://
core:database@localhost:5432/
exampledatabase'
engine = 
 create_engine(conn_string)
conn = engine.connect()
dataid = 1001
result = 
 conn.execute("SELECT * FROM 
 ITEMS")
df = 
 DataFrame(result.fetchall())
df.columns = result.keys()
df = pd.DataFrame()
engine.connect()
df = 
 pd.read_sql_query(sql_query, 
 engine, coerce_float=False)
print(“df=”, df)
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste seu aplicativo durante e 
após a migração.

Testar o aplicativo Python 
migrado é um processo 
contínuo. Como a migração inclui 
alterações no objeto de conexão 
(psycopg2 ou SQLAlchemy), 
tratamento de erros, novos 
recursos (quadros de dados), 
alterações de SQL embutidas, 
funcionalidades de cópia em 
massa (bcpem vez deCOPY) e 
alterações semelhantes, ela deve 
ser testada cuidadosamente 
durante e após a migração do 
aplicativo. Verificar se:

• Condições de erro e 
tratamento 

• Qualquer incompatibilidade de 
registros após a migração

• Registrar atualizações ou 
exclusões

• Tempo necessário para 
executar o aplicativo 

Desenvolvedor de aplicativos

Analise e atualize seu aplicativo — Base de código Perl

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise sua base de código Perl 
existente.

Sua análise deve incluir o 
seguinte para facilitar o processo 
de migração do aplicativo. Você 
deve identificar:

• Qualquer código INI ou 
baseado em configuração

• Drivers Perl do Open Database 
Connectivity (ODBC) padrão 
padrão e compatível com o 
banco de dados

• Alterações de código 
necessárias para consultas em 
linha e T-SQL

• Interações entre vários 
módulos Perl (por exemplo, 
um único objeto de conexão 
Perl ODBC que é chamado ou 
usado por vários componentes 
funcionais)

• Tratamento do conjunto 
de dados e do conjunto de 
resultados

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Bibliotecas Perl externas e 

dependentes
• Todas as APIs usadas no 

aplicativo
• Compatibilidade da versão Perl 

e compatibilidade do driver 
com Aurora compatível com 
PostgreSQL

Converta as conexões do 
aplicativo Perl e do módulo 
DBI para oferecer suporte ao 
PostgreSQL.

Aplicativos baseados em Perl 
geralmente usam o módulo 
Perl DBI, que é um módulo 
padrão de acesso ao banco 
de dados para a linguagem de 
programação Perl. Você pode 
usar o mesmo módulo DBI com 
drivers diferentes para SQL 
Server e PostgreSQL.

Para obter mais informações 
sobre módulos, instalações 
e outras instruções do 
Perl necessários, consulte 
a documentação do 
DBD: :Pg. O exemplo a 
seguir se conecta ao Aurora 
compatível com PostgreSQL 
emexampletest-aurorapg-
database.cluster-
sampleclusture.us-
east-.rds.amazonaws.com.

#!/usr/bin/perl
use DBI;
use strict;
my $driver = "Pg";
my $hostname = “exampletest-
aurorapg-database-
sampleclusture.us-
east.rds.amazonaws.com”
my $dsn = "DBI:$driver: 
 dbname = $hostname;host = 
 127.0.0.1;port = 5432";
my $username = "postgres";
my $password = "pass123";
$dbh = DBI-
>connect("dbi:Pg:dbname=
$hostname;host=$host;port=
$port;options=$options", 
      $username, 
      $password, 
      {AutoCommit => 0, 
 RaiseError => 1, PrintError 
 => 0} 
      );

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere as consultas SQL 
embutidas para PostgreSQL.

Seu aplicativo pode ter 
consultas SQL embutidas 
comSELECT,DELETEUPDATE, 
e instruções semelhantes 
que incluam cláusulas de 
consulta que o PostgreSQL não 
suporta. Por exemplo, palavras-
chave de consulta comoTOP
eNOLOCK não são suportadas 
no PostgreSQL. Os exemplos a 
seguir mostram como você pode 
lidar comTOPNOLOCK, e com 
variáveis booleanas.

No SQL Server

$sqlStr = $sqlStr
. "WHERE a.student_id in 
 (SELECT TOP $numofRecords 
 c_student_id   \
FROM active_student_record b 
 WITH (NOLOCK) \
INNER JOIN 
 student_contributor 
 c WITH (NOLOCK) on 
 c.contributor_id = b.c_st)

Para PostgreSQL, converta para:

$sqlStr = $sqlStr
. "WHERE a.student_id in 
 (SELECT TOP $numofRecords 
 c_student_id  \
FROM active_student_record 
 b INNER JOIN 
 student_contributor c  \
on c.contributor_id = 
 b.c_student_contr_id WHERE 
 b_current_1 is true \
LIMIT $numofRecords)"

Desenvolvedor de aplicativos

2019



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Mudanças nos aplicativos Python e Perl 

para suportar migrações de banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Lidar com consultas SQL 
dinâmicas e variáveis Perl.

As consultas SQL dinâmicas 
são instruções SQL criadas 
no tempo de execução do 
aplicativo. Essas consultas são 
construídas dinamicamente 
quando o aplicativo está em 
execução, dependendo de 
certas condições, portanto, o 
texto completo da consulta não 
é conhecido até a execução. 
Um exemplo é um aplicativo de 
análise financeira que analisa as 
10 principais ações diariamente, 
e essas ações mudam todos 
os dias. As tabelas SQL são 
criadas com base nos melhores 
desempenhos e os valores não 
são conhecidos até o tempo de 
execução.

Digamos que as consultas SQL 
embutidas para este exemplo 
sejam passadas para uma 
função wrapper para obter os 
resultados definidos em uma 
variável e, em seguida, uma 
variável usa uma condição para 
determinar se a tabela existe:

• Se a tabela existir, não a crie; 
faça algum processamento.

• Se a tabela não existir, crie a 
tabela e também faça algum 
processamento.

Aqui está um exemplo de 
tratamento de variáveis, seguido 
pelas consultas SQL Server e 
PostgreSQL para esse caso de 
uso.

my $tableexists = 
 db_read( arg 1, $sql_qry, 
 undef, 'writer');
my $table_already_exists 
 = $tableexists->[0]
{table_exists};
if ($table_already_exists){
# do some thing
}
else {
# do something else
}

SQL Server:

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

my $sql_qry = “SELECT 
 OBJECT_ID('$backendTable', 
 'U') table_exists", undef, 
 'writer')";

PostgreSQL:

my $sql_qry = “SELECT 
 TO_REGCLASS('$backendTable', 
 'U') table_exists", undef, 
 'writer')";

O exemplo a seguir usa uma 
variável Perl no SQL embutido, 
queJOIN executa umaSELECT
instrução com a para buscar 
a chave primária da tabela e a 
posição da coluna chave.

SQL Server:

my $sql_qry = "SELECT 
 column_name', 
 character_maxi mum_length \
FROM 
 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
 \
WHERE 
 TABLE_SCHEMA='$example_schemaInfo' 
 \
AND 
 TABLE_NAME='$example_table' 
 \
AND DATA_TYPE IN 
 ('varchar','nvarchar');";

PostgreSQL:

my $sql_qry = "SELECT 
 c1.column_name, 
 c1.ordinal_position \
FROM 
 information_schema.key_column_usage 
 AS c LEFT \
JOIN 
 information_schema.table_constraints 
 AS t1 \
ON t1.constraint_name = 
 c1.constraint_name \
WHERE t1.table_name = 
 $example_schemaInfo'.'$example_table’ 
 \
AND t1.constraint_type = 
 'PRIMARY KEY' ;";
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Faça alterações adicionais em seu aplicativo baseado em Perl ou Python para oferecer suporte ao 
PostgreSQL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Converta construções adicionais 
do SQL Server em PostgreSQL.

As seguintes alterações se 
aplicam a todos os aplicativos, 
independentemente da 
linguagem de programação.

• Qualifique os objetos de banco 
de dados que seu aplicativo 
usa com nomes de esquema 
novos e apropriados.

• Manipule operadores LIKE
para correspondência com 
distinção entre maiúsculas e 
minúsculas com o recurso de 
agrupamento no PostgreSQL.

• Manipule funções específicas 
de banco de dados não 
suportadasDATEDIFFDATEADDGETDATE, 
comoCONVERT,, eCAST
operadores. Para funções 
equivalentes compatíveis com 
PostgreSQL, consulte Funções 
SQL nativas ou integradas
na seção Informações 
adicionais (p. 2023). 

• Manipule valores booleanos 
em declarações de 
comparação.

• Manipule valores de retorno de 
funções. Podem ser conjuntos 
de registros, quadros de 
dados, variáveis e valores 
booleanos. Manuseie-os de 
acordo com os requisitos do 
seu aplicativo e para oferecer 
suporte ao PostgreSQL.

• Manipule blocos anônimos 
(comoBEGIN TRAN) com 
novas funções do PostgreSQL 
definidas pelo usuário.

• Converta inserções em massa 
em linhas. O equivalente 
PostgreSQL do utilitário sql 
Server bulk copy (bcp), que 
é chamado de dentro do 
aplicativo, éCOPY.

• Converta operadores de 
concatenação de colunas. 
O SQL Server usa+ para 

Desenvolvedor de aplicativos

2022

https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-like/
https://www.postgresql.org/docs/9.1/collation.html
https://www.postgresql.org/docs/9.1/collation.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Mudanças nos aplicativos Python e Perl 

para suportar migrações de banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
concatenação de strings, mas 
o PostgreSQL usa||.

Melhoria da performance

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Aproveite os serviços da AWS 
para aprimorar o desempenho.

Ao migrar para a nuvem da AWS, 
você pode refinar o design do 
aplicativo e do banco de dados 
para aproveitar os serviços 
da AWS. Por exemplo, se as 
consultas do seu aplicativo 
Python, que está conectado 
a um servidor de banco de 
dados compatível com o 
Aurora PostgreSQL, estiverem 
demorando mais do que as 
consultas originais do Microsoft 
SQL Server, considere criar 
um feed de dados históricos 
diretamente em um bucket do 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) a partir do servidor 
Aurora e usar consultas SQL 
baseadas no Amazon Athena 
para gerar relatórios e consultas 
de dados analíticos para seus 
painéis de usuário.

Desenvolvedor de aplicativos, 
arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Perl
• Módulo Perl DBI
• Python
• psycopg2
• Alquimia SQL
• Cópia em massa - PostgreSQL
• Cópia em massa - Microsoft SQL Server
• PostgreSQL
• Trabalho com Amazon Aurora PostgreSQL

Informações adicionais
Tanto o Microsoft SQL Server quanto o Aurora PostgreSQL são compatíveis com o ANSI SQL. No 
entanto, você ainda deve estar ciente de quaisquer incompatibilidades na sintaxe, nos tipos de dados de 
coluna, nas funções específicas do banco de dados nativo, nas inserções em massa e na distinção entre 
maiúsculas e minúsculas ao migrar seu aplicativo Python ou Perl do SQL Server para o PostgreSQL.
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As seções a seguir fornecem mais informações sobre possíveis inconsistências.

Comparação de tipos de dados

Mudanças no tipo de dados do SQL Server para o PostgreSQL podem levar a diferenças significativas nos 
dados resultantes nos quais os aplicativos operam. Para uma comparação dos tipos de dados, consulte a 
tabela no site da Sqlines.

Funções SQL nativas ou integradas

O comportamento de algumas funções difere entre bancos de dados SQL Server e PostgreSQL. A tabela a 
seguir oferece uma comparação.

Microsoft SQL Server Descrição PostgreSQL

CAST  Converte um valor de um tipo de 
dados para outro.

PostgreSQL SQL SQL 
SQLtype :: operator

GETDATE() Retorna a data e a hora do 
sistema de banco de dados 
atual, em umYYYY-MM-DD 
hh:mm:ss.mmm formato.

CLOCK_TIMESTAMP

DATEADD Adiciona um intervalo de hora/
data a uma data.

INTERVALexpressão

CONVERT Converte um valor em um 
formato de dados específico.

TO_CHAR

DATEDIFF Retorna a diferença entre duas 
datas.

DATE_PART

TOP Limita o número de linhas em um 
conjunto deSELECT resultados.

LIMIT/FETCH

Blocos anônimos

Uma consulta SQL estruturada é organizada em seções como declaração, executáveis e tratamento 
de exceções. A tabela a seguir compara as versões Microsoft SQL Server e PostgreSQL de um bloco 
anônimo simples. Para blocos anônimos complexos, recomendamos que você chame uma função de 
banco de dados personalizada em seu aplicativo.

Microsoft SQL Server PostgreSQL

my $sql_qry1=
my $sql_qry2 =
my $sqlqry = "BEGIN TRAN
$sql_qry1 $sql_qry2
if @\@error !=0 ROLLBACK
TRAN
else COMIT TRAN";

my $sql_qry1=
my $sql_qry2 =
my $sql_qry = " DO \$\$
BEGIN
$header_sql $content_sql
END
\$\$";

 

Outras diferenças
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• Inserções em massa de linhas: O equivalente PostgreSQL do utilitário bcp do Microsoft SQL Server é
COPY.

• Diferenciação entre maiúsculas e minúsculas: os nomes das colunas diferenciam maiúsculas e 
minúsculas no PostgreSQL, então você precisa converter os nomes das colunas do SQL Server em 
minúsculas ou maiúsculas. Isso se torna um fator quando você extrai ou compara dados ou coloca 
nomes de colunas em conjuntos de resultados ou variáveis. O exemplo a seguir identifica colunas nas 
quais os valores podem ser armazenados em letras maiúsculas ou minúsculas.

my $sql_qry = "SELECT $record_id FROM $exampleTable WHERE LOWER($record_name) = \'failed 
 transaction\'"; 

• Concatenação: o SQL Server usa+ como operador para concatenação de strings, enquanto o 
PostgreSQL usa||.

• Validação: você deve testar e validar consultas e funções SQL embutidas antes de usá-las no código do 
aplicativo para PostgreSQL.

• Inclusão da biblioteca ORM: você também pode procurar incluir ou substituir a biblioteca de conexão 
de banco de dados existente por bibliotecas ORM do Python, como SQLAlchemy e PynomoDB. Isso 
ajudará a consultar e manipular facilmente dados de um banco de dados usando um paradigma 
orientado a objetos.

Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o 
Amazon S3 em arquivos CSV
Criado por Bruno Sahinoglu (AWS), Ivan Schuster (AWS) e Abhijit Kshirsagar (AWS)

Repositório de código:

• Descarregue o DB2 z/OS para 
o S3

Ambiente: Produção Fonte: Db2

Alvo: Amazon S3 Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: IBM

Tecnologias: migração; lagos 
de dados; bancos de dados; 
desenvolvimento e teste de 
software; Modernização

Serviços da AWS: Amazon 
Aurora; AWS Glue; Amazon S3; 
AWS Transfer Family; Amazon 
Athena

Resumo
Um mainframe ainda é um sistema de registro em muitas empresas, contendo uma grande quantidade de 
dados, incluindo entidades de dados principais com registros de transações comerciais atuais e históricas. 
Geralmente é isolado e não é facilmente acessado pelos sistemas distribuídos da mesma empresa. Com o 
surgimento da tecnologia de nuvem e a democratização do big data, as empresas estão interessadas em 
usar os insights ocultos nos dados do mainframe para desenvolver novos recursos de negócios.

Com esse objetivo, as empresas estão procurando abrir seus dados Db2 de mainframe para o ambiente de 
nuvem Amazon Web Services (AWS). Os motivos comerciais são diversos e os métodos de transferência 
diferem de caso para caso. Talvez você prefira conectar seu aplicativo diretamente ao mainframe ou 
replicar seus dados quase em tempo real. Se o caso de uso for alimentar um data warehouse ou um data 
lake, ter uma up-to-date cópia não é mais uma preocupação, e o procedimento descrito nesse padrão 
pode ser suficiente, especialmente se você quiser evitar custos de licenciamento de produtos de terceiros. 
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Outro caso de uso pode ser a transferência de dados de mainframe para um projeto de migração. Em 
um cenário de migração, os dados são necessários para realizar o teste de equivalência funcional. A 
abordagem descrita nesta postagem é uma forma econômica de transferir os dados do Db2 para o 
ambiente de nuvem da AWS.

Como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um dos serviços mais integrados da AWS, você 
pode acessar os dados de lá e coletar informações diretamente usando outros serviços da AWS, como 
Amazon Athena, funções do AWS Lambda ou Amazon QuickSight . Você também pode carregar os dados 
no Amazon Aurora ou no Amazon DynamoDB usando o AWS Glue ou o AWS Database Migration Service 
(AWS DMS). Com esse objetivo em mente, isso descreve como descarregar dados Db2 em arquivos CSV 
no formato ASCII no mainframe e transferir os arquivos para o Amazon S3.

Para isso, scripts de mainframe foram desenvolvidos para ajudar a gerar linguagens de controle de tarefas 
(JCLs) para descarregar e transferir quantas tabelas Db2 você precisar.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um usuário do sistema operacional IBM z/OS com autorização para executar scripts do Restructured 
Extended Executor (REXX) e JCL.

• Acesso ao z/OS Unix System Services (USS) para gerar chaves privadas e públicas SSH (Secure Shell).
• Um bucket do S3 gravável. Para obter mais informações, consulte Criar seu primeiro bucket do Amazon 

S3 na documentação do Amazon S3.
• Um servidor habilitado pelo AWS Transfer Family SSH File Transfer Protocol (SFTP) usando o serviço 

gerenciado como provedor de identidade e o Amazon S3 como serviço de armazenamento da AWS. 
Para obter mais informações, consulte Criar um servidor habilitado para SFTP na documentação da 
AWS Transfer Family.

Limitações

• Essa abordagem não é adequada para sincronização de dados quase em tempo real ou em tempo real.
• Os dados podem ser movidos somente do Db2 z/OS para o Amazon S3, e não o contrário.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Mainframe executando o Db2 no z/OS

Pilha de tecnologia alvo

• AWS Transfer Family
• Amazon S3
• Amazon Athena
• Amazônia QuickSight
• AWS Glue
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Aurora
• Amazon Redshift

Arquitetura de origem e destino
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O diagrama a seguir mostra o processo de geração, extração e transferência de dados do Db2 z/OS no 
formato ASCII CSV para um bucket S3.

1. Uma lista de tabelas é selecionada para migração de dados do catálogo do Db2.
2. A lista é usada para impulsionar a geração de trabalhos de descarga com as colunas numéricas e de 

dados no formato externo.
3. Em seguida, os dados são transferidos para o Amazon S3 usando a AWS Transfer Family.
4. Um trabalho de extração, transformação e carregamento (ETL) do AWS Glue pode transformar os 

dados e carregá-los em um bucket processado no formato especificado, ou o AWS Glue pode alimentar 
os dados diretamente no banco de dados.

5. O Amazon Athena e o Amazon QuickSight podem ser usados para consultar e renderizar os dados para 
impulsionar a análise.

O diagrama a seguir mostra um fluxo lógico de todo o processo.

1. O primeiro JCL, chamado TABNAME, usará o utilitário Db2 DSNTIAUL para extrair e gerar a lista 
de tabelas que você planeja descarregar do Db2. Para escolher suas tabelas, você deve adaptar 
manualmente a entrada SQL para selecionar e adicionar critérios de filtro para incluir um ou mais 
esquemas Db2.

2. O segundo JCL, chamado REXXEXEC, usará o esqueleto JCL e o programa REXX fornecidos para 
processar a lista de tabelas criada pelo JCL TABNAME e gerar um JCL por nome de tabela. Cada JCL 
conterá uma etapa para descarregar a tabela e outra etapa para enviar o arquivo para o bucket do S3 
usando o protocolo SFTP.

3. A última etapa consiste em executar o JCL para descarregar a tabela e transferir o arquivo para a AWS. 
Todo o processo pode ser automatizado usando um agendador local ou na AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que ajuda a analisar dados diretamente no 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando SQL padrão.

• O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional gerenciado criado para a nuvem e 
compatível com o MySQL e o PostgreSQL.

• O AWS Glue é um serviço de extração, transformação e carregamento (ETL) totalmente gerenciado. Ele 
ajuda você a categorizar, limpar, enriquecer e mover dados de forma confiável entre armazenamentos 
de dados e fluxos de dados.

• QuickSightA Amazon é um serviço de business intelligence (BI) em escala de nuvem que ajuda a 
visualizar, analisar e reportar seus dados em um único painel de controle.

• O Amazon Redshift é um serviço gerenciado de data warehouse na Nuvem AWS.
• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda a configurar, operar e escalar um banco 

de dados relacional na Nuvem AWS.
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

em nuvem que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
• O AWS Transfer Family é um serviço de transferência seguro que permite transferir arquivos para dentro 

e para fora de serviços de armazenamento da AWS.

Ferramentas de mainframe
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• O SSH File Transfer Protocol (SFTP) é um protocolo seguro de transferência de arquivos que permite 
login remoto e transferência de arquivos entre servidores. O SSH fornece segurança ao criptografar todo 
o tráfego.

• O DSNTIAUL é um programa de amostra fornecido pela IBM para descarregar dados.
• O DSNUTILB é um programa utilitário em lote fornecido pela IBM para descarregar dados com 

diferentes opções do DSNTIAUL.
• O z/OS OpenSSH é uma porta de SSH de software de código aberto em execução no Unix System 

Service sob o sistema operacional IBM z/OS. O SSH é um programa de conexão segura e criptografada 
entre dois computadores em execução em uma rede TCP/IP. Ele fornece vários utilitários, incluindo ssh-
keygen.

• O script REXX (Restructured Extended Executor) é usado para automatizar a geração de JCL com as 
etapas Db2 Unload e SFTP.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório GitHub unloaddb2.

Práticas recomendadas
Para o primeiro descarregamento, os JCLs gerados devem descarregar todos os dados da tabela.

Após a primeira descarga completa, execute descargas incrementais para obter melhor desempenho e 
economia de custos. Atualize a consulta SQL no deck JCL modelo para acomodar quaisquer alterações no 
processo de descarregamento.

Você pode converter o esquema manualmente ou usando um script no Lambda com o Db2 SYSPUNCH 
como entrada. Para um processo industrial, o AWS Schema Conversion Tool (SCT) é a opção preferida.

Por fim, use um agendador baseado em mainframe ou um agendador na AWS com um agente no 
mainframe para ajudar a gerenciar e automatizar todo o processo.

Epopéias
Configurar um bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Para obter instruções, consulte
Criar seu primeiro bucket do S3.

AWS geral

Configurar o servidor Transfer Family

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um servidor habilitado para 
SFTP.

Para abrir e criar um servidor 
SFTP no console da AWS 
Transfer Family, faça o seguinte:

1. Na página Escolher 
protocolos, marque a caixa 
de seleção SFTP (SSH 
File Transfer Protocol) — 
transferência de arquivos pelo 
Secure Shell.

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Para o provedor de identidade, 

escolha Serviço gerenciado.
3. Para o endpoint, escolha

Acessível publicamente.
4. Para o domínio, escolha

Amazon S3.
5. Na página Configurar detalhes 

adicionais, mantenha as 
configurações padrão.

6. Crie o servidor.

Crie um perfil do IAM para a 
Transfer Family.

Para criar uma função do AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) para que a Transfer Family 
acesse o Amazon S3, siga as 
instruções em Criar uma função 
e política do IAM.

Administrador da AWS

Adicione um usuário gerenciado 
por serviços do Amazon S3.

Para adicionar o usuário 
gerenciado pelo serviço Amazon 
S3, siga as instruções na
documentação da AWS e use 
seu ID de usuário do mainframe.

AWS geral

Proteja o protocolo de comunicação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a chave SSH. Em seu ambiente USS do 
mainframe, execute o seguinte 
comando.

ssh-keygen -t rsa

Nota: Quando uma frase secreta 
for solicitada, mantenha-a vazia.

Desenvolvedor de mainframe

Forneça os níveis de autorização 
corretos para a pasta SSH e os 
arquivos-chave.

Por padrão, as chaves pública e 
privada serão armazenadas no 
diretório do usuário/u/home/
username/.ssh.

Você deve dar a autorização 644 
para os arquivos-chave e 700 
para a pasta.

chmod 644 .ssh/id_rsa
chmod 700 .ssh

Desenvolvedor de mainframe

Copie o conteúdo da chave 
pública para seu usuário 
gerenciado por serviços do 
Amazon S3.

Para copiar o conteúdo da chave 
pública gerado pelo USS, abra o
console da AWS Transfer Family.

Desenvolvedor de mainframe
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. No painel de navegação, 

selecione Servers 
(Servidores).

2. Escolha o identificador na 
coluna ID do servidor para ver 
os detalhes do servidor

3. Em Usuários, escolha um 
nome de usuário para ver os
detalhes do usuário

4. Em Chaves públicas SSH, 
escolha Adicionar chave 
pública SSH para adicionar a 
chave pública a um usuário. 
Para a chave pública SSH, 
insira sua chave pública. 
Sua chave é validada pelo 
serviço antes que você possa 
adicionar seu novo usuário.

5. Escolha Add key (Adicionar 
chave).

Gerar os JCLs

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere a lista de tabelas Db2 
dentro do escopo.

Forneça SQL de entrada para 
criar uma lista das tabelas que 
têm como escopo a migração 
de dados. Esta etapa exige que 
você especifique os critérios 
de seleção consultando a 
tabela de catálogo do Db2 
SYSIBM.SYSTABLES usando 
uma cláusula SQL where. Os 
filtros podem ser personalizados 
para incluir um esquema 
específico ou nomes de tabelas 
que começam com um prefixo 
específico ou com base em um 
registro de data e hora para 
descarga incremental. A saída 
é capturada em um conjunto de 
dados sequencial físico (PS) no 
mainframe. Esse conjunto de 
dados atuará como entrada para 
a próxima fase da geração do 
JCL.

Antes de usar o JCL TABNAME 
(você pode renomeá-lo se 
necessário), faça as seguintes 
alterações:

Desenvolvedor de mainframe
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. <Jobcard>Substitua por uma 

classe de trabalho e um 
usuário autorizado a executar 
utilitários do Db2.

2. Substitua <HLQ1>ou 
personalize os nomes dos 
conjuntos de dados de saída 
para atender aos padrões do 
seu site.

3. Atualize a pilha STEPLIB de 
PDSes (conjunto de dados 
particionado estendido) de 
acordo com os padrões do seu 
site. O exemplo nesse padrão 
usa os padrões da IBM.

4. Substitua o nome PLAN e LIB 
pelos valores específicos da 
instalação.

5. <Schema><Prefix>Substitua e 
com seus critérios de seleção 
para o catálogo Db2.

6. Salve o JCL resultante em 
uma biblioteca PDS (conjunto 
de dados particionado).

7. Envie o JCL.

Trabalho de extração da lista de 
tabelas do Db2

<Jobcard>
//*  
//* UNLOAD ALL THE TABLE 
 NAMES FOR A PARTICULAR 
 SCHEMA
//*  
//STEP01  EXEC PGM=IEFBR14
//*  
//DD1      DD  
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//         UNIT=SYSDA,
//         SPACE=(1000,
(1,1)),
//         
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.TABLIST
//*  
//DD2      DD  
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//         UNIT=SYSDA,
//         SPACE=(1000,
(1,1)),
//         
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.SYSPUNCH  
//*  
//UNLOAD  EXEC 
 PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20  
//SYSTSPRT DD  SYSOUT=*  
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
//STEPLIB  DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.SDSNEXIT
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.SDSNLOAD
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=CEE.SCEERUN  
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.RUNLIB.LOAD  
//SYSTSIN  DD  * 
  DSN SYSTEM(DBCG)  
  RUN  PROGRAM(DSNTIAUL) 
 PLAN(DSNTIB12) PARMS('SQL') 
 -  
       
 LIB('DSNC10.DBCG.RUNLIB.LOAD') 
  END
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//*  
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//*  
//SYSREC00 DD 
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            
 UNIT=SYSDA,SPACE=(32760,
(1000,500)),
//            
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.TABLIST  
//*  
//SYSPUNCH DD 
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),  
//            
 UNIT=SYSDA,SPACE=(32760,
(1000,500)),
//            
 VOL=SER=SCR03,RECFM=FB,LRECL=120,BLKSIZE=12  
//            
 DSN=<HLQ1>.DSN81210.SYSPUNCH  
//*  
//SYSIN    DD *  
   SELECT CHAR(CREATOR), 
 CHAR(NAME) 
     FROM SYSIBM.SYSTABLES  
    WHERE OWNER = 
 '<Schema>'  
      AND NAME LIKE 
 '<Prefix>%'  
      AND TYPE = 'T';  
/* 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique os modelos JCL. Os modelos JCL fornecidos 
com esse padrão contêm um 
cartão de trabalho genérico 
e nomes de bibliotecas. No 
entanto, a maioria dos sites de 
mainframe terá seus próprios 
padrões de nomenclatura 
para nomes de conjuntos de 
dados, nomes de bibliotecas 
e cartões de trabalho. Por 
exemplo, uma classe de trabalho 
específica pode ser necessária 
para executar trabalhos do 
Db2. As implementações do 
Job Entry Subsystem JES2 e 
JES3 podem impor mudanças 
adicionais. As bibliotecas de 
carga padrão podem ter um 
primeiro qualificador diferente 
doSYS1, que é o padrão da IBM. 
Portanto, personalize os modelos 
para levar em conta os padrões 
específicos do seu site antes de 
executá-los.

Faça as seguintes alterações no 
esqueleto JCL UNLDSKEL:

1. Modifique o cartão de trabalho 
com uma classe de trabalho 
e um usuário autorizados a 
executar utilitários do Db2.

2. Personalize os nomes dos 
conjuntos de dados de saída 
para atender aos padrões do 
seu site.

3. Atualize a pilha de PDSes 
STEPLIB de acordo com 
os padrões do seu site. O 
exemplo nesse padrão usa os 
padrões da IBM.

4. <DSN>Substitua pelo nome do 
subsistema Db2 e pela ID de 
correlação.

5. Salve o JCL resultante em 
uma biblioteca PDS que faz 
parte da sua pilha ISPSLIB, 
que é a biblioteca de modelos 
de esqueleto padrão para 
ISPF.

Esqueleto JCL de descarga e 
SFTP

Desenvolvedor de mainframe
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

//&USRPFX.U JOB 
 (DB2UNLOAD),'JOB',CLASS=A,MSGCLASS=A,  
//         
 TIME=1440,NOTIFY=&USRPFX
//* DELETE DATASETS
//STEP01   EXEC PGM=IEFBR14
//DD01     DD 
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//            UNIT=SYSDA,
//            SPACE=(TRK,
(1,1)),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.PUNCH.&JOBNAME
//DD02     DD 
 DISP=(MOD,DELETE,DELETE),
//            UNIT=SYSDA,
//            SPACE=(TRK,
(1,1)),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME
//*
//* RUNNING DB2 EXTRACTION 
 BATCH JOB FOR AWS DEMO
//*
//UNLD01   EXEC 
 PGM=DSNUTILB,REGION=0M,
// PARM='<DSN>,UNLOAD'
//STEPLIB  DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.SDSNEXIT
//         DD  
 DISP=SHR,DSN=DSNC10.SDSNLOAD
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//UTPRINT  DD  SYSOUT=*
//SYSOUT   DD  SYSOUT=*
//SYSPUN01 DD  
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//             SPACE=(CYL,
(1,1),RLSE),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.PUNCH.&JOBNAME
//SYSREC01 DD  
 DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//             SPACE=(CYL,
(10,50),RLSE),
// 
 DSN=&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD * 
  UNLOAD 
  DELIMITED COLDEL ',' 
  FROM TABLE &TABNAME 
  UNLDDN SYSREC01 
  PUNCHDDN SYSPUN01 
  SHRLEVEL CHANGE ISOLATION 
 UR; 
 /*
//*
//* FTP TO AMAZON S3 BACKED 
 FTP SERVER IF UNLOAD WAS 
 SUCCESSFUL
//*
//SFTP EXEC 
 PGM=BPXBATCH,COND=(4,LE),REGION=0M

2034



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Transferir dados do Db2 z/OS para a AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
//STDPARM DD * 
 SH cp 
 "//'&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME'" 
   &TABNAME..csv; 
 echo "ascii             " 
 >> uplcmd; 
 echo "PUT &TABNAME..csv " 
 >>>> uplcmd; 
 sftp -b uplcmd -i .ssh/
id_rsa &FTPUSER.@&FTPSITE; 
 rm &TABNAME..csv; 
 //SYSPRINT DD SYSOUT=* 
 //STDOUT DD SYSOUT=* 
 //STDENV DD * 
 //STDERR DD SYSOUT=*        
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere o JCL de descarga em 
massa.

Essa etapa envolve a execução 
de um script REXX em um 
ambiente ISPF usando JCL. 
Forneça a lista de tabelas 
dentro do escopo criadas na 
primeira etapa como entrada 
para geração em massa de 
JCL com base noTABLIST 
DD nome. O JCL gerará um 
novo JCL por nome de tabela 
em um conjunto de dados 
particionado especificado 
pelo usuário especificado com 
base noISPFILE DD nome. 
Aloque essa biblioteca com 
antecedência. Cada novo JCL 
terá duas etapas: uma etapa 
para descarregar a tabela Db2 
em um arquivo e uma etapa para 
enviar o arquivo para o bucket do 
S3.

Faça as seguintes alterações 
no JCL REXXEXEC (você pode 
alterar o nome):

1. Job card user 
IDSubstitua por uma ID 
de usuário do mainframe 
que tenha autoridade de 
descarga nas tabelas. 
SubstituaSYSPROCISPPLIB,ISPSLIB,ISPMLIB, 
eISPTLIB<HLQ1> valorize ou 
personalize oDSN para atender 
aos padrões do seu site. 
Para descobrir seus valores 
específicos de instalação, 
você usa o comandoTSO 
ISRDDN.

2. <MFUSER>Substitua por 
uma ID de usuário que tenha 
privilégios de execução de 
tarefas em sua instalação.

3. <FTPUSER>Substitua por uma 
ID de usuário que tenha os 
privilégios USS e FTP em sua 
instalação. Supõe-se que esse 
ID de usuário e suas chaves 
de segurança SSH estejam 
no diretório apropriado dos 
Serviços de Sistemas Unix no 
mainframe.

4. <AWS TransferFamily 
IP>Substitua pelo endereço 

Desenvolvedor de mainframe
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
IP da AWS Transfer Family ou 
pelo nome do domínio. Esse 
endereço será usado para a 
etapa SFTP.

5. Envie o JCL após aplicar a 
acomodação padrão do site 
e atualizar o programa REXX 
conforme descrito abaixo.

Trabalho de geração de JCL em 
massa

//RUNREXX JOB 
 (CREATEJCL),'RUNS ISPF 
 TABLIST',CLASS=A,MSGCLASS=A, 
       
//         
 TIME=1440,NOTIFY=&SYSUID
//* Most of the values 
 required can be updated to 
 your site specific
//* values using the command 
 'TSO ISRDDN' in your ISPF 
 session.  
//* Update all the lines 
 tagged with //update marker 
 to desired
//* site specific values.  
//ISPF EXEC 
 PGM=IKJEFT01,REGION=2048K,DYNAMNBR=25
//SYSPROC   DD 
 DISP=SHR,DSN=USER.Z23D.CLIST
//SYSEXEC   DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.TEST.REXXLIB
//ISPPLIB   DD 
 DISP=SHR,DSN=ISP.SISPPENU
//ISPSLIB   DD 
 DISP=SHR,DSN=ISP.SISPSENU
//          DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.TEST.ISPSLIB
//ISPMLIB   DD 
 DSN=ISP.SISPMENU,DISP=SHR
//ISPTLIB   DD 
 DDNAME=ISPTABL
//          DD 
 DSN=ISP.SISPTENU,DISP=SHR
//ISPTABL   DD 
 LIKE=ISP.SISPTENU,UNIT=VIO
//ISPPROF   DD 
 LIKE=ISP.SISPTENU,UNIT=VIO
//ISPLOG    DD 
 SYSOUT=*,RECFM=VA,LRECL=125
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT  DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=*
//SYSDBOUT  DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT  DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=*
//SYSDBOUT  DD SYSOUT=*
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
//SYSHELP   DD 
 DSN=SYS1.HELP,DISP=SHR  
//SYSOUT    DD SYSOUT=*
//* Input list of tablenames
//TABLIST   DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.DSN81210.TABLIST
//* Output pds
//ISPFILE   DD 
 DISP=SHR,DSN=<HLQ1>.TEST.JOBGEN
//SYSTSIN   DD *
ISPSTART CMD(ZSTEPS 
 <MFUSER> <FTPUSER> <AWS 
 TransferFamily IP>)
/*

Antes de usar o script do REXX, 
faça as seguintes alterações:

1. Salve o script REXX em 
uma biblioteca PDS definida 
sob aSYSEXEC pilha no JCL 
REXXEXEC editado na etapa 
anterior com ZSTEPS como 
nome do membro. Se você 
quiser renomeá-lo, atualize 
o JCL para acomodar suas 
necessidades.

2. Esse script usa a opção de 
rastreamento para imprimir 
informações adicionais 
caso haja erros. Em vez 
dissoEXECIO,ISPEXEC você 
pode adicionar código de 
tratamento de erros após 
asTSO instruções, e remover a 
linha de rastreamento.

3. Esse script gera nomes 
de membros usando a 
convençãoLODnnnnn
de nomenclatura, que 
pode suportar até 100.000 
membros. Se você tiver mais 
de 100.000 tabelas, use um 
prefixo mais curto e ajuste 
os números natempjob
declaração.

Roteiro STEPS REX

/*REXX - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - */
/* 10/27/2021 - added new 
 parms to accommodate ftp */
Trace "o"  
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    parse arg usrpfx ftpuser 
 ftpsite 
    Say "Start" 
    Say "Ftpuser: " ftpuser 
 "Ftpsite:" ftpsite 
    Say "Reading table name 
 list" 
    "EXECIO * DISKR TABLIST 
 (STEM LINE. FINIS" 
    DO I = 1 TO LINE.0 
      Say I 
      suffix = I 
      Say LINE.i 
      Parse var LINE.i 
 schema table rest 
      tabname = schema !! 
 "." !! table 
      Say tabname 
      tempjob= "LOD" !! 
 RIGHT("0000" !! i, 5)  
      jobname=tempjob 
      Say tempjob 
      ADDRESS ISPEXEC 
 "FTOPEN " 
      ADDRESS ISPEXEC 
 "FTINCL UNLDSKEL" 
      /* member will be 
 saved in ISPDSN library 
 allocated in JCL */ 
      ADDRESS ISPEXEC 
 "FTCLOSE NAME("tempjob")" 
    END 

    ADDRESS TSO "FREE 
 F(TABLIST) " 
    ADDRESS TSO "FREE 
 F(ISPFILE) "

exit 0

Execute os JCLs

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a etapa de 
descarregamento do Db2.

Após a geração do JCL, você 
terá tantos JCLs quanto tabelas 
que precisam ser descarregadas.

Essa história usa um exemplo 
gerado pela JCL para explicar 
a estrutura e as etapas mais 
importantes.

Não é necessária nenhuma ação 
de sua parte. As informações 
a seguir são apenas para 
referência. Se sua intenção é 
enviar os JCLs que você gerou 

Desenvolvedor de mainframe, 
engenheiro de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na etapa anterior, vá para a 
tarefa Enviar os JCLs Lodnnnn.

Ao descarregar dados do Db2 
usando um JCL com o utilitário 
DSNUTILB Db2 fornecido pela 
IBM, você deve garantir que 
os dados descarregados não 
contenham dados numéricos 
compactados. Para fazer isso, 
use oDELIMITED parâmetro 
DSNUTILB.

ODELIMITED parâmetro 
suporta o descarregamento 
dos dados no formato CSV 
adicionando um caractere como 
delimitador e aspas duplas para 
o campo de texto, removendo 
o preenchimento na coluna 
VARCHAR e convertendo 
todos os campos numéricos em 
FORMATO EXTERNO, incluindo 
os campos DATE.

O exemplo a seguir mostra 
a aparência da etapa de 
descarregamento no JCL gerado, 
usando o caractere de vírgula 
como delimitador.

                            
 UNLOAD 
 DELIMITED COLDEL ','  
 FROM TABLE 
 SCHEMA_NAME.TBNAME 
 UNLDDN SYSREC01 
 PUNCHDDN SYSPUN01 
 SHRLEVEL CHANGE ISOLATION 
 UR;
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Transferir dados do Db2 z/OS para a AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a etapa SFTP. Para usar o protocolo SFTP 
de um JCL, use o utilitário 
BPXBATCH. 

O utilitário SFTP não pode 
acessar os conjuntos de 
dados MVS diretamente. Você 
pode usar o comando copy 
(cp) para copiar o arquivo 
sequencial&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME
para o diretório USS, onde ele se 
torna&TABNAME..csv.

Execute osftp comando usando 
a chave privada (id_rsa) e 
usando o ID de usuário RACF 
como nome de usuário para se 
conectar ao endereço IP da AWS 
Transfer Family.

SH cp 
 "//'&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME'" 
   &TABNAME..csv; 
 echo "ascii             " 
 >> uplcmd; 
 echo "PUT &TABNAME..csv " 
 >>>> uplcmd; 
 sftp -b uplcmd 
 -i .ssh/id_rsa 
 &FTPUSER.@&FTP_TF_SITE; 
 rm &TABNAME..csv; 

Desenvolvedor de mainframe, 
engenheiro de sistemas

Envie os Lodnnnnn JCLs. O JCL anterior gerou todas 
as tabelas JCL Lodnnnnn que 
precisam ser descarregadas, 
transformadas em CSV e 
transferidas para o bucket do S3.

Execute osubmit comando 
em todos os JCLs que foram 
gerados.

Desenvolvedor de mainframe, 
engenheiro de sistemas

Recursos relacionados
Para obter mais informações sobre as diferentes ferramentas e soluções usadas neste documento, 
consulte:

• Guia do usuário do z/OS OpenSSH
• Db2 z/OS — Exemplo de declarações de controle UNLOAD
• Db2 z/OS — Descarregando arquivos delimitados
• Transfer Family — Crie um servidor habilitado para SFTP
• Transfer Family — Trabalhando com usuários gerenciados por serviços
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Padrões de migração por carga de trabalho

Informações adicionais
Depois de ter seus dados do Db2 no Amazon S3, você tem muitas maneiras de desenvolver novos 
insights. Como o Amazon S3 se integra aos serviços de análise de dados da AWS, você pode consumir ou 
expor livremente esses dados no lado distribuído. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:

• Crie um data lake no Amazon S3 e extraia informações valiosas usando query-in-place ferramentas de 
análise e aprendizado de máquina sem mover os dados.

• Inicie uma função Lambda configurando um fluxo de trabalho de processamento pós-upload integrado à 
AWS Transfer Family.

• Desenvolva novos microsserviços para acessar dados no Amazon S3 ou em um banco de dados 
gerenciado usando o AWS Glue, que é um serviço de integração de dados sem servidor que facilita a 
descoberta, preparação e combinação de dados para análise, machine learning e desenvolvimento de 
aplicações.

Em um caso de uso de migração, como você pode transferir qualquer dado do mainframe para o S3, você 
pode fazer o seguinte:

• Elimine a infraestrutura física e crie uma estratégia de arquivamento de dados econômica com o 
Amazon S3 Glacier e o S3 Glacier Deep Archive. 

• Crie soluções de backup e restauração escaláveis, duráveis e seguras com o Amazon S3 e outros 
serviços da AWS, como o S3 Glacier e o Amazon Elastic File System (Amazon EFS), para aumentar ou 
substituir os recursos locais existentes.

Padrões de migração por carga de trabalho
Tópicos

• IBM (p. 2042)
• Microsoft (p. 2043)
• N/D (p. 2043)
• Open-source (p. 2043)
• Oracle (p. 2044)
• SAP (p. 2045)

IBM
• Migre e replique arquivos VSAM para o Amazon RDS ou o Amazon MSK usando o Connect from 

Precisely (p. 1366)
• Migre do IBM Db2 no Amazon EC2 para o Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS DMS e o 

AWS SCT (p. 1383)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 (p. 1882)
• Modernize as cargas de trabalho de impressão em lote de mainframe na AWS usando o Micro Focus 

Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI (p. 1983)
• Mova os arquivos do mainframe diretamente para o Amazon S3 usando a Transfer Family (p. 1270)
• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)
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Microsoft

Microsoft
• Altere os aplicativos Python e Perl para oferecer suporte à migração do banco de dados do Microsoft 

SQL Server para a edição compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL (p. 2006)
• Crie CloudFormation modelos da AWS para tarefas do AWS DMS usando Microsoft Excel e 

Python (p. 1262)
• Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma conta de AWS Managed Services (p. 1530)
• Migre uma fila de mensagens do Microsoft Azure Service Bus para o Amazon SQS (p. 1826)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server do Amazon EC2 para o Amazon DocumentDB usando o 

AWS DMS (p. 1346)
• Migre um banco de dados do Microsoft SQL Server para o Aurora MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1952)
• Migre uma aplicação .do Microsoft Azure App Service para AWS Elastic Beanstalk (p. 1892)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon EC2 (p. 1577)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL 

Server (p. 1851)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando servidores vinculados (p. 1946)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando métodos nativos de backup e restauração (p. 1949)
• Migre um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando o AWS 

DMS (p. 1461)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon Redshift utilizando 

agentes de extração de dados do AWS (p. 1464)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Microsoft SQL Server no Amazon 

EC2 executando Linux (p. 1943)
• Migre dados do Microsoft Azure Blob para o Amazon S3 usando o Rclone (p. 1854)
• Migre certificados SSL do Windows para um Application Load Balancer usando o ACM (p. 1822)

N/D
• Crie um processo de aprovação para solicitações de firewall durante uma migração de rehospedagem 

para a AWS (p. 1526)

Open-source
• Crie usuários e funções de aplicativos no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1291)
• Migrar um banco de dados MariaDB no local para o Amazon RDS for MariaDB usando ferramentas 

nativas (p. 1958)
• Migrar um banco de dados MySQL local para o Amazon EC2 (p. 1581)
• Migrar um banco de dados MySQL on-premises para o Amazon RDS for MySQL (p. 1846)
• Migrar um banco de dados MySQL no local para o Aurora MySQL (p. 1473)
• Migrar um banco de dados PostgreSQL local para o Aurora PostgreSQL (p. 1936)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 com o Auto 

Scaling (p. 1887)
• Migre do Oracle GlassFish para o AWS Elastic Beanstalk (p. 1559)
• Migre do PostgreSQL no Amazon EC2 para o Amazon RDS for PostgreSQL usando pglogical (p. 1933)
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Oracle

• Migre aplicativos Java locais para a AWS usando o AWS App2Container (p. 1971)
• Migre bancos de dados MySQL locais para o Aurora MySQL usando Percona XtraBackup, Amazon EFS 

e Amazon S3 (p. 1961)
• Migre tabelas externas da Oracle para o Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL (p. 1332)
• Migre cargas de trabalho do Redis para o Redis Enterprise Cloud na AWS (p. 1798)
• Reinicie o AWS Replication Agent automaticamente sem desativar o SELinux após reinicializar um 

servidor de origem RHEL (p. 1278)
• Transporte bancos de dados PostgreSQL entre duas instâncias de banco de dados do Amazon RDS 

usando pg_transport (p. 1645)

Oracle
• Configurar links entre o Oracle Database e o Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1654)
• Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle em tipo de dados booleano para Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1284)
• Emule o Oracle DR usando um banco de dados global Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1299)
• Migre incrementalmente do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o 

Oracle SQL Developer e o AWS SCT (p. 1303)
• Carregue arquivos BLOB em TEXT usando a codificação de arquivos no Aurora compatível com 

PostgreSQL (p. 1307)
• Migre o Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL com AWS SCT e AWS DMS 

usando AWS CLI e AWS CloudFormation (p. 1318)
• Migre um banco de dados Amazon RDS for Oracle para outra conta da AWS e região da AWS usando o 

AWS DMS para replicação contínua (p. 1601)
• Migrar uma instância de banco de dados do Amazon RDS for Oracle (p. 1612)
• Migrar um banco de dados do Oracle no local para o Amazon EC2 usando o Oracle Data 

Pump (p. 1568)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon OpenSearch Service usando o 

Logstash (p. 1912)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1420)
• Migrar um banco de dados Oracle on-premises para o Amazon RDS for Oracle (p. 1918)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando a importação direta do 

Oracle Data Pump por meio de um link de banco de dados (p. 1699)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for Oracle usando o Oracle Data 

Pump (p. 1926)
• Migre um banco de dados Oracle local para o Amazon RDS for PostgreSQL usando um espectador 

Oracle e o AWS DMS (p. 1424)
• Migrar um banco de dados Oracle no local para o Oracle no Amazon EC2 (p. 1563)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for MariaDB usando o AWS 

DMS e o AWS SCT (p. 1414)
• Migre um banco de dados Oracle do Amazon EC2 para o Amazon RDS for Oracle usando o AWS 

DMS (p. 1908)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon DynamoDB usando o AWS DMS (p. 1360)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon RDS for Oracle usando adaptadores de arquivos 

GoldenGate simples da Oracle (p. 1978)
• Migre um banco de dados Oracle para o Amazon Redshift usando o AWS DMS e o AWS SCT (p. 1437)
• Migre um banco de dados Oracle para o Aurora PostgreSQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1443)
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SAP

• Migre uma tabela particionada da Oracle para o PostgreSQL usando o AWS DMS (p. 1364)
• Migre um PeopleSoft banco de dados Oracle para a AWS usando o AWS DMS (p. 1830)
• Migrar dados de um banco de dados Oracle on-premises para o Aurora PostgreSQL (p. 1450)
• Migre do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for MySQL (p. 1377)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando visualizações materializadas e o 

AWS DMS (p. 1395)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for PostgreSQL usando SharePlex o AWS DMS (p. 1389)
• Migre do banco de dados Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o Oracle 

GoldenGate (p. 1432)
• Migre do Oracle no Amazon EC2 para o Amazon RDS for MySQL usando o AWS DMS e o AWS 

SCT (p. 1403)
• Migre do Oracle para o Amazon DocumentDB usando o AWS DMS (p. 1409)
• Migre do Oracle WebLogic para o Apache Tomcat (ToMEE) no Amazon ECS (p. 1902)
• Migre índices baseados em funções do Oracle para o PostgreSQL (p. 1337)
• Migre aplicativos legados do Oracle Pro*C para o ECPG (p. 1477)
• Migre valores do Oracle CLOB para linhas individuais no PostgreSQL na AWS (p. 1694)
• Migre códigos de erro do Oracle Database para um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL 

compatível (p. 1795)
• Migre o Oracle E-Business Suite para o Amazon RDS Custom (p. 1709)
• Migre funções nativas do Oracle para o PostgreSQL usando extensões (p. 1341)
• Migre o Oracle PeopleSoft para o Amazon RDS Custom (p. 1771)
• Migre a funcionalidade do Oracle ROWID para o PostgreSQL na AWS (p. 1787)
• Migre pacotes pragma Oracle SERIALLY_REUSABLE para o PostgreSQL (p. 1327)
• Migre colunas geradas virtuais do Oracle para o PostgreSQL (p. 1489)
• Configurar a funcionalidade Oracle UTL_FILE no Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1493)
• Valide objetos de banco de dados após a migração da Oracle para o Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1503)

SAP
• Migre um banco de dados SAP ASE local para o Amazon EC2 (p. 1573)
• Migre do SAP ASE para o Amazon RDS for SQL Server usando o AWS DMS (p. 1457)
• Migre o SAP ASE no Amazon EC2 para o Amazon Aurora compatível com PostgreSQL usando o AWS 

SCT e o AWS DMS (p. 1816)
• Migre cargas de trabalho do SAP para um banco de dados SAP no Amazon EC2 usando o Application 

Migration Service (p. 1535)

Mais padrões
• Avalie a prontidão do aplicativo para migração para a nuvem da AWS usando o CAST 

Highlight (p. 2052)
• Faça backup e arquive dados de mainframe no Amazon S3 usando o Model9 Manager (p. 2754)
• Crie um visualizador avançado de arquivos de mainframe na nuvem da AWS (p. 2670)
• Configurar uma extensão de data center para o VMware Cloud on AWS usando o modo vinculado 

híbrido (p. 942)
• Connect aos dados e planos de controle do Application Migration Service em uma rede 

privada (p. 2291)
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Mais padrões

• Converta o recurso temporal Teradata NORMALIZE em Amazon Redshift SQL (p. 21)
• Converta o recurso Teradata RESET WHEN em Amazon Redshift SQL (p. 27)
• Copie tabelas do Amazon DynamoDB entre contas usando o AWS Backup (p. 510)
• Copie dados de um bucket do S3 para outra conta e região usando a AWS CLI (p. 174)
• Implemente um cluster Cassandra no Amazon EC2 com IPs estáticos privados para evitar o 

reequilíbrio (p. 996)
• Implemente aplicativos de várias pilhas usando o AWS CDK com TypeScript (p. 2137)
• Emule cargas de trabalho do Oracle RAC usando endpoints personalizados no Aurora 

PostgreSQL (p. 527)
• Manipule blocos anônimos em instruções SQL dinâmicas no Aurora PostgreSQL (p. 557)
• Lide com funções Oracle sobrecarregadas em Aurora PostgreSQL (p. 562)
• Integre o controlador universal Stonebranch com a modernização do mainframe da AWS (p. 2185)
• Migrar instâncias de banco de dados do Amazon RDS for Oracle para outras contas que usam o 

AMS (p. 585)
• Migre cargas de trabalho do Apache Cassandra para o Amazon Keyspaces usando o AWS Glue (p. 56)
• Migre do Oracle 8i ou 9i para o Amazon RDS for Oracle usando SharePlex o AWS DMS (p. 619)
• Migre do Oracle para um banco de dados PostgreSQL usando um banco de dados stand-by (p. 613)
• Migre dados do Hadoop para o Amazon S3 usando o WanDisco LiveData Migrator (p. 465)
• Migre funções e procedimentos do Oracle que tenham mais de 100 argumentos para o 

PostgreSQL (p. 581)
• Migrar variáveis de vinculação Oracle OUT para um banco de dados PostgreSQL (p. 591)
• Migre o SAP HANA para a AWS usando o SAP HSR com o mesmo nome de host (p. 596)
• Migre o SQL Server para a AWS usando grupos de disponibilidade distribuídos (p. 605)
• Migre VMs para a VMware Cloud on AWS usando a migração assistida pelo HCX OS (p. 958)
• Modernize as cargas de trabalho de impressão on-line de mainframe na AWS usando o Micro Focus 

Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI (p. 2222)
• Modifique cabeçalhos HTTP ao migrar do F5 para um Application Load Balancer na AWS (p. 2324)
• Resolva erros de conexão após migrar o Microsoft SQL Server para a nuvem da AWS (p. 2347)
• Configure a recuperação de desastres para o Oracle JD Edwards EnterpriseOne com o AWS Elastic 

Disaster Recovery (p. 1027)
• Simplifique o gerenciamento de certificados privados usando AWS Private CA e AWS RAM (p. 2607)

2046



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Analise e visualize a arquitetura 
de software no CAST Imaging

Modernização
Tópicos

• Analise e visualize a arquitetura de software no CAST Imaging (p. 2047)
• Avalie a prontidão do aplicativo para migração para a nuvem da AWS usando o CAST 

Highlight (p. 2052)
• Arquive itens automaticamente no Amazon S3 usando o TTL do DynamoDB (p. 2067)
• Crie uma PAC de servidor corporativo da Micro Focus com Amazon EC2 Auto Scaling e Systems 

Manager (p. 2078)
• Crie uma arquitetura sem servidor com vários inquilinos no Amazon OpenSearch Service (p. 2091)
• Segredos de cache usando extensões do AWS Lambda (p. 2121)
• Converta e descompacte dados de EBCDIC em ASCII (p. 2127)
• Implemente aplicativos de várias pilhas usando o AWS CDK com TypeScript (p. 2137)
• Automatize a implantação de aplicativos aninhados usando o AWS SAM (p. 2144)
• Implemente o isolamento de inquilinos SaaS para o Amazon S3 usando uma máquina de venda 

automática de tokens AWS Lambda (p. 2159)
• Implemente o padrão de saga sem servidor usando o AWS Step Functions (p. 2175)
• Integre o controlador universal Stonebranch com a modernização do mainframe da AWS (p. 2185)
• Gerencie aplicativos de contêiner locais configurando o Amazon ECS Anywhere com o AWS 

CDK (p. 2205)
• Modernize os aplicativos ASP.NET Web Forms na AWS (p. 2212)
• Modernize as cargas de trabalho de impressão on-line de mainframe na AWS usando o Micro Focus 

Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI (p. 2222)
• Execute cargas de trabalho programadas e orientadas por eventos em grande escala com o AWS 

Fargate (p. 2242)
• Integração de inquilinos na arquitetura SaaS para o modelo de silo usando C# e AWS CDK (p. 2249)
• Decomponha monólitos em microsserviços usando CQRS e fornecimento de eventos (p. 2265)
• Mais padrões (p. 2281)

Analise e visualize a arquitetura de software no 
CAST Imaging

Criado por Arpita Sinha (Cast Software) e James Hurrell (Cast Software)

Ambiente: Produção Tecnologias: Modernização Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Resumo
Esse padrão mostra como você pode usar o CAST Imaging para navegar visualmente em um sistema de 
software complexo e realizar uma análise precisa da estrutura do software. Ao usar o CAST Imaging dessa 
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Pré-requisitos e limitações

forma, você pode tomar decisões mais informadas sobre a arquitetura do seu aplicativo, especialmente 
para fins de modernização.

Para visualizar a arquitetura do seu aplicativo no CAST Imaging, você deve primeiro integrar o código-fonte 
do seu aplicativo por meio do CAST Console. Em seguida, o console publica os dados do seu aplicativo no 
CAST Imaging, onde você pode visualizar e navegar na arquitetura do seu aplicativo camada por camada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• A imagem de máquina da Amazon (AMI) para a imagem de máquina da Amazon (URG)
• Instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que inclui o seguinte (uma instância do 

Amazon EC2 otimizada para memória é recomendada):
• 4 vCPU
• URG:
• Volume mínimo de 500 GB de unidade de estado sólido (SSD) de uso geral (gp3)

• Chaves de licença do CAST Console e do CAST Imaging (para obter as chaves de licença necessárias, 
entre em contato com a CAST em aws.contact-me@castsoftware.com)

• O código-fonte completo do aplicativo que você deseja analisar em formato compactado (.zip)
• Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para integrar o código-fonte de um aplicativo 
por meio do CAST Console e depois visualizá-lo no CAST Imaging:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O CAST gera metadados do código-fonte do aplicativo por meio da engenharia reversa do código de 
front-end, middleware e back-end.

2. Os dados do aplicativo gerados pelo CAST são importados automaticamente para o CAST Imaging, 
onde podem ser visualizados e analisados.

Aqui está um resumo de como esse processo funciona:

Ferramentas
• O CAST Imaging é um aplicativo baseado em navegador que ajuda você a visualizar e navegar 

visualmente em seu sistema de software, para que você possa tomar decisões informadas sobre sua 
arquitetura.

• O CAST Console é um aplicativo baseado em navegador que ajuda você a configurar, executar e 
gerenciar análises do CAST AIP.

Nota: O CAST Imaging e o CAST Console estão incluídos na AMI for CAST Imaging.
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Epopéias

Epopéias
Configurar o ambiente CAST Imaging

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a configuração inicial do 
CAST Console.

1. Abra seu navegador da web e 
conecte-se ao CAST Console 
inserindo o seguinte URL:
http://localhost:8081

2. Insira senha do CAST Console 
for solicitado. Em seguida, 
escolha Next (Próximo).

3. Revise as configurações. 
Se nenhuma alteração for 
necessária, escolha Salvar e 
concluir.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Execute a configuração inicial do 
CAST Imaging.

1. Abra seu navegador da web e 
conecte-se ao CAST Imaging 
inserindo o seguinte URL:
http://localhost:8083

2. Quando solicitado, faça login 
digitando admin para o nome 
de usuário e a senha.

3. Insira chave de licença do 
CAST Imaging for solicitado. 
Em seguida, escolha Atualizar
para salvar a chave.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Integre seu aplicativo à CAST Imaging

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o código-fonte do seu 
aplicativo.

Salve o código-fonte do 
seu aplicativo em um único
arquivo.zip compactado.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Adicione seu aplicativo ao CAST 
Console.

1. Abra seu navegador da web e 
conecte-se ao CAST Console 
inserindo o seguinte URL:
http://localhost:8081

2. Quando solicitado, faça login 
digitando admin para o nome 
de usuário e a senha.

3. Escolha Adicionar aplicativo. 
Em seguida, insira o nome do 
aplicativo e escolha Adicionar.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Abra o assistente de entrega do 
código-fonte.

Encontre o aplicativo que você 
criou no CAST Console. Em 
seguida, escolha Adicionar 
versão.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do código-fonte do 
seu aplicativo.

Faça um dos seguintes 
procedimentos:

Arraste e solte o arquivo.zip 
que contém o código-fonte do 
seu aplicativo no assistente de 
entrega de código-fonte.

- ou -

Escolha o ícone da nuvem de 
upload. Em seguida, abra o 
arquivo.zip que contém o código-
fonte do seu aplicativo.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Inicie o processo de análise. 1. No assistente de entrega, 
forneça os detalhes da versão 
e especifique as opções de 
configuração. Para obter 
mais informações, consulte
Integração padrão para CAST 
Imaging na documentação do 
CAST Imaging.

2. Certifique-se de que a opção
Publicar no CAST Imaging
esteja selecionada. Em 
seguida, escolha Continuar.

Nota: Escolher Continuar inicia o 
processo de análise do código-
fonte. A janela de progresso 
no CAST Console mostra cada 
etapa do processo de análise e 
exibe uma notificação quando a 
análise é concluída.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Verifique os resultados da análise e os dados publicados na CAST Imaging

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o status e os registros. Quando todas as ações de 
análise estiverem concluídas, 
verifique se há uma mensagem 
de sucesso na janela de 
progresso.   

Nota: Você pode verificar os 
registros individuais de cada 
ação de análise imediatamente 
após sua conclusão. Para 
revisar os registros de uma ação 
específica, escolha Exibir registro
na janela Andamento.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique os detalhes do 
aplicativo.

No painel Detalhes do aplicativo, 
revise os detalhes sobre os 
resultados da análise. Certifique-
se de examinar as tecnologias 
que foram descobertas e a 
organização do código-fonte.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Verifique e acesse o CAST 
Imaging.

1. No painel Gerenciamento 
de aplicativos no console 
CAST, verifique se o status 
da versão do seu aplicativo 
é Processado por imagem. 
Um ícone do CAST Imaging é 
exibido.

2. Escolha o ícone CAST 
Imaging para navegar 
diretamente até os dados 
do seu aplicativo no CAST 
Imaging. 

Nota: O status de processamento 
de imagem significa que o 
código-fonte foi analisado e 
carregado para sua instância de 
imagem CAST.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Comece a analisar seu aplicativo com o CAST Imaging

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login no CAST Imaging. Abra o Cast Imaging e insira as 
credenciais de administrador 
padrão (admin/admin). Os dados 
do seu aplicativo aparecem.

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos

Explore os dados do seu 
aplicativo no CAST Imaging.

Comece a visualizar sua 
arquitetura de software usando 
os recursos do CAST Imaging.

Para um rápido tutorial sobre 
como usar os recursos do CAST 
Imaging, escolha o ícone Ajuda
para exibir o CAST Imaging 
Helper.

Para obter mais informações, 
consulte o Manual do usuário do 
CAST Imaging

Arquitetos de software, 
desenvolvedores, líderes 
técnicos
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Recursos relacionados
Documentação do CAST Console

• Login
• Configurando opções por meio do CAST Console
• Integração padrão — adicione uma nova versão — entregue o código — gere um instantâneo

Documentação do CAST Imaging

• Integração de aplicativos para CAST Imaging - pré-requisitos
• Adicionar um novo aplicativo para CAST Imaging
• Integração padrão para CAST Imaging — confira os resultados
• Login
• Opções de configuração — Admin Center GUI

Avalie a prontidão do aplicativo para migração para 
a nuvem da AWS usando o CAST Highlight

Criado por Greg Rivera (Cast Software)

Ambiente: Produção Fonte: código-fonte do aplicativo 
legado

Alvo: código de aplicativo 
refatorado na AWS

Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: IBM; 
Microsoft; Código aberto; Oracle

Tecnologias: Modernização; 
Migração; Contêineres e 
microsserviços

Serviços da AWS: Amazon RDS; 
Amazon S3

Resumo
O CAST Highlight é uma solução de software como serviço (SaaS) para realizar uma análise rápida de 
portfólio de aplicativos. Esse padrão descreve como configurar e usar o CAST Highlight para avaliar 
a prontidão para a nuvem de aplicativos de software personalizados em todo o portfólio de TI de uma 
organização e planejar a modernização ou migração para a nuvem da Amazon Web Services (AWS).

O CAST Highlight gera insights sobre a prontidão de um aplicativo para a nuvem, identifica bloqueadores 
de código que precisam ser removidos antes de uma migração, estima o esforço para remover esses 
bloqueadores e recomenda serviços da AWS que aplicativos individuais possam usar após a migração.

Esse padrão descreve o procedimento para configurar e usar o CAST Highlight, que consiste em cinco 
etapas: configuração de novos usuários, gerenciamento de aplicativos, gerenciamento de campanhas, 
análise de código-fonte e análise de resultados. Você deve concluir todas as etapas na seção Epics desse 
padrão para garantir um escaneamento e análise bem-sucedidos do aplicativo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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• Uma conta ativa do CAST Highlight com permissões do Portfolio Manager. 
• Pelo menos 300 MB de espaço livre em disco e 4 GB de memória em seu computador local para instalar 

o CAST Highlight Local Agent.
• Microsoft Windows 8 ou posterior.
• O código-fonte do aplicativo deve ser armazenado em arquivos de texto acessíveis a partir da máquina 

em que o Agente Local está instalado. Nenhum código-fonte sai do local e todo o código é escaneado 
localmente.

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de uso do CAST Highlight.

O fluxo de fluxo consiste nas seguintes etapas:

1. Faça login no portal CAST Highlight, baixe o Agente Local e instale-o em seu computador local. O 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) armazena o pacote de instalação do agente local.

2. Escaneie seus arquivos de código-fonte e produza um arquivo de resultados.
3. Faça o upload do arquivo de resultados para o portal CAST Highlight. Importante: Nenhum código-fonte 

está incluído no arquivo de resultados.
4. Responda às perguntas da pesquisa para cada aplicativo que você digitalizou.
5. Veja os painéis e relatórios disponíveis no portal CAST Highlight. O Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS) armazena o código-escaneamento, os resultados da análise e os dados do 
software CAST Highlight.

Pilha de tecnologia

O CAST Highlight suporta as seguintes tecnologias para analisar a prontidão do aplicativo para a nuvem:

• Java
• COBOL
• C#
• C++
• Clojure
• PHP
• JavaScript
• TypeScript
• Python
• Microsoft Transact-SQL
• VB.Net
• Kotlin
• Scala
• Swift

Automação e escala

• Um analisador CLI pode ser usado para automatizar o processo de análise CAST Highlight.
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Ferramentas
Nenhuma ferramenta é necessária para esse padrão se todos os pré-requisitos forem atendidos. No 
entanto, você pode optar por usar ferramentas opcionais, como utilitários de gerenciamento de código-
fonte (SCM), extratores de código ou outras ferramentas para gerenciar seus arquivos de código-fonte.

Epopéias
Configuração de nova usuário

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative sua conta CAST Highlight e 
escolha sua senha.

Todos os usuários iniciantes do 
CAST Highlight recebem um e-
mail de ativação da conta. Siga 
o link de ativação para ativar 
sua conta CAST Highlight e 
digite uma senha para concluir o 
processo de ativação.

N/D

Faça login no portal CAST 
Highlight.

A página inicial do CAST 
Highlight aparece depois que 
você insere sua nova senha. 
Faça login no portal CAST 
Highlight com suas credenciais 
de usuário.

N/D

Gerenciamento de aplicações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um registro de aplicativo. No portal CAST Highlight, 
navegue até a guia Gerenciar 
aplicativo na seção Gerenciar 
portfólio e escolha + Criar 
aplicativo.

N/D

Escolha o nome do aplicativo. Insira um nome para seu 
aplicativo. Esse nome é usado 
para o registro do seu aplicativo 
no CAST Highlight.

N/D

Repita as etapas para todos os 
aplicativos.

Repita essas etapas para 
cada aplicativo que você quer 
escanear.

N/D

Gerenciamento de campanha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e uma campanha. O CAST Highlight usa 
“campanha” para descrever um 

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
conjunto de aplicativos que serão 
analisados em um momento 
específico. No portal CAST 
Highlight, navegue até a guia
Gerenciar campanhas na seção
Gerenciar portfólio. Escolha Criar 
campanha para abrir a tela de 
criação da campanha.

Insira um nome e escolha uma 
data de encerramento para a 
campanha.

Insira um nome para a campanha 
e escolha uma data de 
encerramento para ela. 

Importante: os colaboradores não 
podem enviar os resultados da 
análise de inscrição após a data 
de encerramento da campanha.

N/D

Decida incluir a leitura do código-
fonte, as respostas da pesquisa 
e o escopo do domínio e do 
aplicativo.

Escolha uma ou mais pesquisas 
padrão usadas para aprimorar 
os dados de análise do 
código-fonte com informações 
qualitativas. As categorias 
da pesquisa são Impacto 
nos negócios CloudReady,
esforço de manutenção de 
software e propriedades do 
aplicativo. Escolha o domínio e 
os aplicativos que são analisados 
durante a campanha. 

Importante: Certifique-se de 
adicionar todos os aplicativos 
que você deseja escanear na 
seção Gerenciar aplicativos
antes de começar a campanha.

N/D

Personalize a mensagem de 
lançamento.

Personalize a mensagem de 
lançamento que será enviada 
por e-mail para todos os 
colaboradores associados aos 
aplicativos da campanha.

N/D

Inicie a campanha. Escolha Concluído para lançar a 
campanha.

N/D

Análise de código-fonte

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o agente local CAST 
Highlight.

No portal CAST Highlight, 
escolha Application Scans e 
baixe o agente local para o seu 
computador local.

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instalar o agente local. Inicie o programa de instalação 
CASTHighlightSetup .exe e siga 
as instruções de configuração 
que aparecem. Depois que o 
Agente Local for instalado, você 
estará pronto para analisar seus 
aplicativos.

N/D

Defina o escopo da verificação 
do código do Agente Local.

A análise do código é realizada 
no nível do arquivo e não 
considera os links lógicos ou 
as dependências entre os 
arquivos. Todos os arquivos são 
considerados iguais e fazem 
parte do aplicativo. 

Para fornecer resultados precisos 
e consistentes, prepare seu 
escopo de escaneamento de 
código usando os recursos de 
exclusão de arquivos ou pastas 
disponíveis no Agente Local.

N/D

Inclua pacotes de código aberto 
ou COTS.

(Opcional) Se você quiser 
incluir pacotes de código aberto 
ou comerciais off-the-shelf 
(COTS), verifique se eles estão 
incluídos nas pastas que você 
planeja escanear. Normalmente, 
as bibliotecas externas são 
agrupadas em uma subpasta 
chamada “de terceiros” ou algo 
semelhante, e o código principal 
geralmente está localizado na 
pasta de arquivos “src/main”.

N/D

Exclua as classes de teste. As classes de teste geralmente 
são excluídas da análise do 
código-fonte porque geralmente 
não fazem parte do aplicativo 
compilado. Porém, você pode 
optar por incluí-los na verificação, 
se necessário.

N/D

Exclua as pastas SCM, de 
construção e de implantação.

Para obter resultados mais 
consistentes, você deve 
evitar incluir pastas SCM, de 
construção ou de implantação 
(por exemplo, arquivos.git 
ou.svn) em sua verificação.

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inclua arquivos de dependência. Se você quiser obter informações 
sobre estruturas e dependências 
cujos arquivos físicos não 
fazem parte da pasta que você 
está examinando, inclua os 
arquivos de dependência (como 
arquivos pom.xml, build.gradle, 
package.json ou .vcsproj).

N/D

Invoque o agente local. Execute o agente local em sua 
máquina Windows local.

N/D

Escolha a pasta que contém seu 
código-fonte.

Escolha a pasta que contém 
seu código-fonte. Você pode 
adicionar várias pastas para 
serem descobertas pelo agente 
local. Embora o Agente Local 
ofereça suporte à descoberta 
de fontes por meio de caminhos 
de rede, você deve garantir que 
as pastas de origem estejam 
localizadas em sua máquina 
local. 

Importante: Recomendamos 
executar várias verificações se 
houver mais de 10.000 arquivos 
em suas pastas de origem.

N/D

Inicie a descoberta de arquivos. No painel do Agente Local, 
escolha Descobrir arquivos. O 
agente local descobre arquivos 
em suas pastas e subpastas e 
detecta suas tecnologias. Você 
pode escolher o botão Cancelar
para cancelar a descoberta a 
qualquer momento. 

Depois que a descoberta 
do arquivo for concluída, o 
Agente Local listará as pastas 
e os arquivos encontrados. A 
coluna Tecnologias mostra as 
tecnologias associadas e a 
contagem de arquivos. A coluna
Caminho mostra a localização 
das pastas e dos arquivos.

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Refine a configuração de 
escaneamento do código-fonte.

(Opcional) Para refinar a 
verificação do agente local, 
você pode desativar uma ou 
mais tecnologias para uma 
pasta ou arquivo específico. 
Se todas as tecnologias forem 
desativadas, sua pasta ou 
arquivo será excluído do escopo 
da verificação. 

Para desativar tecnologias, 
escolha o rótulo amarelo da 
tecnologia que você deseja 
desativar. Você também pode 
escolher o ícone de filtro ao 
passar o mouse sobre um 
arquivo ou pasta para associar 
uma tecnologia a um arquivo 
ou pasta específico. Essas 
configurações são salvas 
e aceleram o processo de 
descoberta da pasta ou do 
arquivo.

N/D

Inicie a verificação do código-
fonte.

Depois de configurar o 
escaneamento, escolha “Verificar 
arquivos” para iniciar o processo 
de digitalização.

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se há etiquetas verdes 
ou cinza.

Depois que a verificação do 
código-fonte for concluída, uma 
etiqueta de status será exibida 
nos níveis de pasta e arquivo. 

Um rótulo verde significa que 
os arquivos foram digitalizados 
corretamente com a tecnologia 
associada. 

Uma etiqueta cinza significa 
que os arquivos não foram 
digitalizados e foram excluídos. 
O motivo da exclusão é mostrado 
quando você passa o mouse 
sobre o rótulo de cada arquivo. 
Os possíveis motivos para a 
exclusão de arquivos incluem 
arquivos binários, arquivos 
ilegíveis, arquivos ausentes, 
biblioteca externa, arquivos 
codificados, arquivos gerados, 
erros de sintaxe, conteúdo que 
não está no idioma esperado, 
código que não é compatível com 
critérios de análise suficientes, 
arquivos que excedem o limite de 
tamanho (10 MB), problemas de 
tempo limite ou indisponibilidade 
do analisador.

N/D

Modifique a configuração de 
escaneamento e escaneie o 
código novamente.

(Opcional) Você pode modificar 
suas configurações de 
escaneamento e escolher
Escanear arquivos para 
escanear os arquivos 
novamente.

N/D

Confirme os resultados do 
escaneamento.

Escolha Confirmar resultados se 
os resultados do escaneamento 
atenderem aos seus requisitos.

N/D

2059



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Visualize estruturas e bibliotecas 
de software encontradas pelo 
Agente Local.

Visualize as estruturas e 
bibliotecas de software usadas 
ou referenciadas por seus 
aplicativos e descobertas 
pelo Agente Local durante a 
verificação do código. 

O primeiro grupo lista 
estruturas que são oficialmente 
referenciadas e descobertas pelo 
Agente Local. 

O segundo grupo lista possíveis 
estruturas e bibliotecas 
relevantes com base na 
exploração de arquivos de 
configuração em suas pastas 
de código-fonte (por exemplo, 
arquivos de dependência Maven 
pom.xml, build.gradle, .vcproj 
ou .json). Você pode manter 
ou ignorar elementos dessas 
listas escolhendo seu botão de 
alternância individual. 

Importante: Se uma estrutura 
estiver desativada, ela não estará 
listada no portal CAST Highlight 
nem anexada ao seu aplicativo.

N/D

Adicione manualmente uma 
estrutura ou biblioteca.

(Opcional) Você pode adicionar 
manualmente uma estrutura 
ou biblioteca que não seja 
referenciada pelo CAST 
Highlight. No Agente Local, 
escolha o ícone + e forneça a 
tecnologia, o nome, o número 
da versão, o tipo funcional e o 
tipo de licença (por exemplo, 
MIT, Apache ou LGPL). Escolha
Confirmar estruturas para 
adicioná-las aos seus resultados.

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Salve os resultados da varredura 
de código.

O agente local exibe um resumo 
dos resultados do escaneamento 
de código agrupados por 
tecnologia. Escolha Salvar 
resultados e especifique a pasta 
na qual você deseja que os 
resultados sejam salvos. O 
agente local gera um arquivo.zip 
por escaneamento, que contém 
todos os resultados da análise. 

Dependendo do número de 
tecnologias distintas e das 
pastas de origem raiz, o Agente 
Local gera automaticamente 
um ou vários arquivos.csv com 
a estrutura de nomenclatura
FolderName.technology.date.csv.

N/D

Faça o upload dos resultados 
da verificação de código para o 
portal CAST Highlight.

No portal CAST Highlight, 
escolha os aplicativos que 
você analisou na seção
Verificações de aplicativos. 
Escolha Resultados do upload
e escolha os arquivos.csv. Você 
também pode fazer upload dos 
arquivos.csv individualmente. 
Depois que cada arquivo é 
carregado, um registro do upload 
aparece na tela.

N/D

Exclua os arquivos de resultados 
da análise, se necessário.

(Opcional) Um arquivo de 
resultados de análise pode ser 
excluído a qualquer momento 
durante o processo de upload, 
escolhendo o ícone da lixeira. 

Importante: Somente usuários 
com privilégios de Gerenciador 
de Portfólio ou o colaborador 
que fez o upload dos resultados 
podem excluir os resultados.

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Responda à pesquisa de 
inscrição.

Um botão de pesquisa aparece 
em aplicativos que exigem uma 
pesquisa. Escolha Pesquisa, 
responda às perguntas de cada 
seção da pesquisa e escolha
Enviar depois de terminar. 

O progresso do questionário 
é exibido na parte superior da 
tela. Você poderá enviar seus 
resultados após o envio de todas 
as informações obrigatórias. No 
entanto, você pode enriquecer 
os dados na instância CAST 
Highlight da sua organização 
respondendo a todas as 
perguntas.

N/D

Envie os resultados do 
escaneamento de código.

Depois de fazer o upload 
de todos os arquivos de 
resultados.csv para o aplicativo 
e concluir as perguntas da 
pesquisa, escolha Enviar
na seção Escaneamentos 
de inscrição. Essa etapa é 
necessária para concluir o 
processo e garantir que os 
resultados estejam disponíveis 
no portal CAST Highlight.

N/D

Análise de resultados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Veja a página inicial do portal 
CAST Highlight.

A página inicial do portal CAST 
Highlight inclui blocos com 
informações de alto nível sobre 
seu portfólio de aplicativos, 
como integridade do software 
e pontuações de segurança 
de código aberto para todo o 
seu portfólio. CloudReady A 
página inicial também inclui o 
número de aplicativos integrados. 
Para obter mais informações 
sobre as definições de métricas 
e a metodologia de medição 
do CAST Highlight, consulte
CAST Highlight — Métricas 
e metodologia ( PowerPoint 
apresentação da Microsoft).

N/D

Veja o CloudReady painel. Escolha o CloudReady bloco 
para abrir o CloudReady painel. 

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Esse é o principal painel em 
nível de portfólio para avaliar a 
prontidão de seus aplicativos 
para a nuvem. Ele ajuda você a 
planejar e desenvolver um roteiro 
de portfólio para sua migração 
para a nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Veja o painel do Portfolio Advisor 
for Cloud.

O painel do Portfolio 
Advisor for Cloud segmenta 
automaticamente os aplicativos 
em categorias de migração 
recomendadas. A segmentação 
é baseada nas características 
técnicas de cada aplicação. 
Os fatores incluem a análise 
do código-fonte (prontidão 
para a nuvem, resiliência do 
software e muito mais) e o 
impacto nos negócios, que vem 
da pesquisa. No canto superior 
direito, escolha Computar para 
gerar as recomendações iniciais 
de segmentação.

As bolhas nos gráficos na parte 
superior do painel representam 
cada aplicativo no portfólio, 
organizados pela segmentação 
recomendada. Cada aplicativo 
também está listado em uma 
tabela de dados abaixo dos 
gráficos, incluindo métricas 
relevantes para cada aplicativo.

Os possíveis segmentos 
recomendados incluem:

• Rehospedar — Uma 
recomendação para alterar a 
configuração da infraestrutura 
do aplicativo a fim de elevá-
lo e transferi-lo para a nuvem 
usando uma solução de 
infraestrutura como serviço 
(IaaS).

• Refactor — Uma 
recomendação para realizar 
modificações modestas no 
código do aplicativo sem 
alterar a arquitetura ou a 
funcionalidade para que ele 
possa ser migrado usando 
uma solução de contêiner 
como serviço (CaaS) ou 
plataforma como serviço 
(PaaS).

• Rearquiteto — Uma 
recomendação para modificar 
drasticamente o código do 
aplicativo para melhorar a 
integridade do aplicativo e 
prepará-lo para a migração 

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
usando uma solução PaaS ou 
implantá-lo como um aplicativo 
sem servidor usando uma 
solução de função como 
serviço (FaaS).

• Reconstruir — Uma 
recomendação para descartar 
o código do aplicativo e 
desenvolvê-lo novamente na 
nuvem usando uma solução 
PaaS ou desenvolvê-lo 
novamente como um aplicativo 
sem servidor usando uma 
solução FaaS.

• Desativar — Uma 
recomendação para descartar 
completamente o aplicativo ou 
potencialmente substituí-lo por 
uma alternativa comercial de 
software como serviço (SaaS).

Modifique as recomendações de 
segmentação.

Em alguns casos, você pode 
optar por alterar o segmento 
recomendado pelo CAST 
Highlight. Você pode fazer isso 
navegando até o aplicativo na 
tabela de dados e selecionando 
um segmento diferente na lista 
suspensa ao lado do nome do 
aplicativo. Em seguida, escolha
Salvar no canto superior direito 
para salvar as alterações.

Você também pode exportar 
esses dados a qualquer 
momento escolhendo Exportar
no canto superior direito.

N/D

Escolha o aplicativo para 
analisar.

No painel do Portfolio Advisor 
for Cloud, escolha um balão de 
aplicativo para analisar esse 
aplicativo. Escolha o nome 
do aplicativo na tabela após o 
gráfico de bolhas para iniciar 
uma análise mais profunda. 

Diferentes painéis estão 
disponíveis para analisar 
aplicativos individuais, como
Code Insights (padrões de 
integridade do software), Trends
e Software Composition (riscos 
de código aberto).

N/D
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise os CloudReady 
resultados de uma aplicação 
individual.

Escolha a CloudReadyguia, 
que mostra a CloudReady 
pontuação geral do aplicativo. 
Essa pontuação é uma média 
ponderada baseada em uma 
combinação das respostas da 
CloudReady pesquisa e do 
escaneamento do CloudReady 
código. As respostas às 
perguntas da pesquisa aparecem 
na tabela abaixo dos blocos. 

Escolha Escaneamento 
deCloudReady código para ver 
os resultados do escaneamento 
de código. Há uma lista de 
CloudReady padrões para os 
quais o código do aplicativo foi 
escaneado. Essa lista inclui as 
seguintes colunas: 

• O requisito de nuvem é o 
padrão de código específico. 

• A tecnologia é a linguagem 
de programação do padrão. 
“Impacto” é o impacto do 
padrão na aplicação (C = 
código, F = estrutura, A = 
arquitetura). 

• Criticidade é o nível de 
importância de abordar esse 
padrão antes da migração. 

• Contribuição é como esse 
padrão contribui para a 
CloudReady pontuação 
geral. Se o padrão for verde, 
é um reforço e aumenta a 
CloudReady pontuação. 
Se o padrão for vermelho, 
é um bloqueador e diminui 
a CloudReady pontuação. 
Se o padrão não tiver cor, 
é um bloqueador que não 
foi detectado e aumenta a 
CloudReady pontuação. 

• Bloqueios de estradas são 
o número de ocorrências 
individuais de um padrão 
bloqueador. Escolha o número 
do bloqueio para mostrar uma 
lista dos arquivos de código-
fonte em que o padrão foi 
detectado. 

N/D

2066



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Est. O esforço é uma 

estimativa do número de dias 
necessários para remediar os 
obstáculos em cada fileira.

Exporte dados para o Microsoft 
Excel.

(Opcional) Escolha Exportar para 
o Excel para exportar os dados 
para análise posterior. Os dados 
dos resultados da análise de 
aplicativos podem ser usados 
para analisar melhor a prontidão 
de um aplicativo para a nuvem 
e determinar qual código deve 
ser atualizado antes de uma 
migração.

N/D

Visualizar recomendações. Escolha Recomendações
ao lado de Escaneamento 
deCloudReady código para ver a 
tela Recomendações de serviços 
em nuvem. Isso identifica os 
serviços da AWS que o aplicativo 
poderia adotar com base em 
suas características.

Repita essa etapa para ver as 
recomendações para todos os 
aplicativos que você analisou.

N/D

Recursos relacionados
Gerenciamento de campanhas

• CAST Highlight — Configure seu portfólio de aplicativos (vídeo)

Análise do código-fonte

• CAST Highlight — Avalie suas aplicações (vídeo)

Outros recursos

• Destaque do CAST no AWS Marketplace
• CAST Highlight — Documentação, tutoriais de produtos e ferramentas de terceiros
• CAST Highlight — Demonstração de prontidão para a nuvem (vídeo)

Arquive itens automaticamente no Amazon S3 
usando o TTL do DynamoDB

Criado por Tabby Ward (AWS)
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Repositório de código:

• Arquive itens no S3 usando o 
DynamoDB TLL

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: modernização; 
bancos de dados; sem servidor; 
armazenamento e backup; 
gerenciamento de custos

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon DynamoDB; Amazon 
Kinesis; AWS Lambda

Resumo
Esse padrão fornece etapas para remover dados antigos de uma tabela do Amazon DynamoDB e arquivá-
los em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na Amazon Web Services (AWS) sem 
precisar gerenciar uma frota de servidores. 

Esse padrão usa o Amazon DynamoDB Time to Live (TTL) para excluir automaticamente itens antigos e o 
Amazon DynamoDB e o Amazon DynamoDB e usa o Amazon DynamoDB para capturar itens expirados. 
Em seguida, ele conecta o DynamoDB Streams ao AWS Lambda, que executa o código sem provisionar 
ou gerenciar nenhum servidor. 

Quando novos itens são adicionados ao stream do DynamoDB, a função Lambda é iniciada e grava os 
dados em um stream de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose. O Kinesis Data Firehose fornece uma 
solução simples e totalmente gerenciada para carregar os dados como um arquivamento no Amazon S3.

O DynamoDB geralmente é usado para armazenar dados de séries temporais, como dados de fluxo de 
cliques de páginas da web ou dados da Internet das Coisas (IoT) de sensores e dispositivos conectados. 
Em vez de excluir itens acessados com menos frequência, muitos clientes desejam arquivá-los para fins 
de auditoria. O TTL simplifica esse arquivamento excluindo automaticamente itens com base no atributo 
timestamp. 

Os itens excluídos pelo TTL podem ser identificados no DynamoDB Streams, que captura uma sequência 
em ordem temporal de modificações em nível de item e armazena a sequência em ordem temporal de 
modificações em nível de item e armazena a sequência em ordem temporal de modificações em nível 
de item e armazena a sequência em ordem temporal de modificações em nível de item e armazena 
a sequência em ordem temporal Esses dados podem ser consumidos por uma função do Lambda e 
arquivados em um bucket do Amazon S3 para reduzir o custo de armazenamento. Para reduzir ainda mais 
os custos, as regras de ciclo de vida do Amazon S3 podem ser criadas para fazer a transição automática 
dos dados (assim que forem criados) para as classes de armazenamento de menor custo, como S3 
Glacier Instant Retrieval ou S3 Glacier Flexible Retrieval, ou Amazon S3 Glacier Deep Archive para 
armazenamento de longo prazo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) 1.7 ou posterior, instalada e configurada no macOS, 

Linux ou Windows.
• Python 3.7 ou posterior.
• Boto3, instalado e configurado. Se o Boto3 ainda não estiver instalado, execute opython -m pip 
install boto3 comando para instalá-lo:
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon DynamoDB
• Amazon DynamoDB
• Amazon Kinesis Data Firehose
• AWS Lambda
• Amazon S3

1. Os itens são excluídos pelo TTL.
2. O acionador de stream do DynamoDB invoca a função do processador de stream Lambda.
3. A função do Lambda coloca registros no fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose em formato de lote.
4. Os registros de dados são arquivados no bucket do S3.

Ferramentas
• AWS CLI — A interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta unificada para 

gerenciar os serviços da AWS.
• Amazon DynamoDB — O Amazon DynamoDB é um banco de dados de valores-chave e documentos 

que oferece desempenho de um dígito em milissegundos em qualquer escala.
• Amazon DynamoDB Time to Live (TTL) — O Amazon DynamoDB TTL ajuda a definir uma marca de 

hora por item para determinar quando um item não é mais necessário.
• Amazon DynamoDB e captura uma sequência em ordem temporal de modificações em nível de item em 

qualquer tabela do DynamoDB e armazena essas informações em um log por até 24 horas.
• Amazon Kinesis Data Firehose — O Amazon Kinesis Data Firehose é a maneira mais fácil de carregar 

dados de streaming de forma confiável em data lakes, armazenamentos de dados e serviços de análise.
• AWS Lambda — O AWS Lambda executa código sem a necessidade de provisionar ou gerenciar 

servidores. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido.
• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 

objetos que oferece escalabilidade líder do setor, disponibilidade de dados, segurança e performance.

Código

O código para esse padrão está disponível em GitHub Arquivar itens para S3 usando o repositório TTL do 
DynamoDB.

Epopéias
Configurar uma tabela do DynamoDB, TTL e um stream do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tabela do DynamoDB. Use o AWS CLI para criar 
uma tabela no DynamoDB 
chamadaReservation. Escolha 
a unidade de capacidade 
de leitura aleatória (RCU) 

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e a unidade de capacidade 
de gravação (WCU) e 
atribua à sua tabela dois 
atributos:ReservationIDReservationDate
e. 

aws dynamodb create-table \
--table-name Reservation \
--attribute-definitions 
 AttributeName=ReservationID,AttributeType=S 
 AttributeName=ReservationDate,AttributeType=N 
 \
--key-schema 
 AttributeName=ReservationID,KeyType=HASH 
 AttributeName=ReservationDate,KeyType=RANGE 
 \
--provisioned-throughput 
 ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 

ReservationDateé um 
carimbo de data e hora que será 
usado para ativar o TTL.

Ative o TTL do DynamoDB. Use o AWS CLI para ativar 
o TTL do DynamoDB para 
oReservationDate atributo.

aws dynamodb update-time-to-
live \
--table-name Reservation\ 
  --time-to-live-
specification 
 Enabled=true,AttributeName=ReservationDate

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative um stream do DynamoDB. Use o AWS CLI para ativar um 
stream do DynamoDB para 
aReservation tabela usando o 
tipo deNEW_AND_OLD_IMAGES
stream. 

aws dynamodb update-table \
--table-name Reservation \ 
  --stream-specification 
 StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES

Esse fluxo conterá registros de 
novos itens, itens atualizados, 
itens excluídos e itens que 
são excluídos pelo TTL. Os 
registros dos itens excluídos 
pelo TTL contêm um atributo 
de metadados adicional para 
diferenciá-los dos itens que 
foram excluídos manualmente. 
OuserIdentity campo para 
exclusões de TTL indica que o 
serviço do DynamoDB executou 
a ação de exclusão. 

Nesse padrão, somente os 
itens excluídos pelo TTL 
são arquivados, mas você 
pode arquivar somente os 
registros ondeeventName
estáREMOVE euserIdentity
contémprincipalId
igualdynamodb.amazonaws.com
a.

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Crie e configure um bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Use o AWS CLI para criar um 
bucket S3 de destino em sua 
região da AWS,us-east-1
substituindo-o por sua região. 

aws s3api create-bucket \
--bucket 
 reservationfirehosedestinationbucket 
 \
--region us-east-1

Certifique-se de que o nome 
do bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, pois o namespace 

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
é compartilhado por todas as 
contas da AWS.

Crie uma política de ciclo de vida 
de 30 dias para o bucket S3.

1. Cadastre-se no AWS 
Management Console e abra o 
console do Amazon S3. 

2. Escolha o bucket S3 que 
contém os dados do Kinesis 
Data Firehose. 

3. No bucket do S3, escolha a 
guia Gerenciamento e escolha
Adicionar regra do ciclo de 
vida. 

4. Insira um nome para sua regra 
na caixa de diálogo Regra do 
ciclo de vida e configure uma 
regra de ciclo de vida de 30 
dias para seu bucket.

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Crie um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure um fluxo 
de entrega do Kinesis Data 
Firehose.

Baixe e edite o exemplo 
deCreateFireHoseToS3.py
código do GitHub repositório. 

Esse código foi escrito em 
Python e mostra como criar um 
fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose e uma função do AWS 
Identity and Access Management 
(IAM). A função do IAM terá 
uma política que pode ser usada 
pelo Kinesis Data Firehose para 
gravar no bucket S3 de destino.

Para executar o script, use 
os seguintes argumentos de 
comando e linha de comando.

Argumento 
1=<Your_S3_bucket_ARN>, 
que é o nome do recurso da 
Amazon (ARN) para o bucket 
que você criou anteriormente.

Argumento 2= Seu 
nome do Kinesis Data 
Firehose (este piloto está 
usandofirehose_to_s3_stream.)

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Argumento 3= Seu nome de 
função do IAM (este piloto está 
usandofirehose_to_s3.)

python CreateFireHoseToS3.py 
 <Your_S3_Bucket_ARN> 
 firehose_to_s3_stream 
 firehose_to_s3

Se a função especificada do 
IAM não existir, o script criará 
uma função assumida com 
uma política de relacionamento 
confiável, bem como uma 
política que conceda permissão 
suficiente para o Amazon S3. 
Para obter exemplos dessas 
políticas, consulte a seção
Informações adicionais.

Verifique o fluxo de entrega do 
Kinesis Data Firehose.

Descreva o stream de entrega 
do Kinesis Data Firehose usando 
a AWS CLI para verificar se o 
stream de entrega foi criado com 
êxito.

aws firehose describe-
delivery-stream --
delivery-stream-name 
 firehose_to_s3_stream 

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Crie uma função do Lambda para processar o fluxo de entrega do Kinesis Data 
Firehose.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política de confiança 
para a função do Lambda.

Crie um arquivo de política de 
confiança com as informações a 
seguir.

 { 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
              "Service": 
 "lambda.amazonaws.com" 
           }, 
           "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
      } 
    ] 

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  } 

Isso concede à sua função 
permissão para acessar recursos 
da AWS.

Crie uma função de execução 
para a função do Lambda.

Para criar a função de execução, 
execute o código a seguir:

aws iam create-role --role-
name lambda-ex --assume-
role-policy-document file://
TrustPolicy.json

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Adicione permissão à função. Para adicionar permissão à 
função, use oattach-policy-
to-role comando.

aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonKinesisFirehoseFullAccess
aws iam attach-role-
policy --role-name 
 lambda-ex --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
IAMFullAccess 

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do Lambda. Comprima 
oLambdaStreamProcessor.py
arquivo do repositório de código 
executando o comando a seguir.

zip function.zip 
 LambdaStreamProcessor.py

Ao criar a função Lambda, você 
precisará do ARN da função 
de execução do Lambda. Para 
obter o ARN, execute o código a 
seguir.

aws iam get-role \
--role-name lambda-ex 

Para criar a função Lambda, 
execute o código a seguir.

aws lambda create-
function --function-name 
 LambdaStreamProcessor \
--zip-file fileb://
function.zip --handler 
 LambdaStreamProcessor.handler 
 --runtime python3.8 \
--role {Your Lamda Execution 
 Role ARN}\ 
  --environment 
 Variables="{firehose_name=firehose_to_s3_stream,bucket_arn 
 = 
 arn:aws:s3:::reservationfirehosedestinationbucket,iam_role_name 
 = firehose_to_s3, 
 batch_size=400}"

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Configure o gatilho da função 
Lambda.

Use o AWS CLI para configurar o 
acionador (DynamoDB Streams), 
que invoca a função Lambda. 
O tamanho do lote de 400 
é para evitar problemas de 
simultaneidade do Lambda.

aws lambda create-event-
source-mapping --function-
name LambdaStreamProcessor \
--batch-size 400 --starting-
position LATEST \
--event-source-arn <Your 
 Latest Stream ARN From 
 DynamoDB Console>

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Testar a funcionalidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione itens com data e hora 
expirados à tabela de reservas.

Para testar a funcionalidade, 
adicione itens com carimbos 
de data e hora expirados 
àReservation tabela. O TTL 
excluirá automaticamente os 
itens com base na data e hora. 

A função Lambda é iniciada 
nas atividades do DynamoDB 
Stream e filtra o evento para 
identificarREMOVE atividades ou 
itens excluídos. Em seguida, 
ele coloca registros no fluxo de 
entrega do Kinesis Data Firehose 
em formato de lote.

O stream de entrega do Kinesis 
Data Firehose transfere itens 
para um bucket S3 de destino 
com ofirehosetos3example/
year=current year/
month=current month/ 
day=current day/
hour=current hour/ prefixo.

Importante: para otimizar a 
recuperação de dados, configure 
o Amazon S3 com osPrefix
eErrorOutputPrefix que 
estão detalhados na seção
Informações adicionais.

Arquiteto de nuvem

Limpe os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Excluir todos os recursos da. Excluir todos os recursos para 
garantir que não será cobrado 
por nenhum serviço que não 
esteja usando.   

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
• Gerenciando seu ciclo de vida de armazenamento
• Classes de armazenamento do Amazon S3
• Documentação do AWS SDK for Python (Boto3)
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Informações adicionais
Crie e configure um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose — exemplos de políticas

Documento de exemplo de política de relacionamento confiável do Kinesis Data Firehose

firehose_assume_role = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [ 
            { 
                'Sid': '', 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': { 
                    'Service': 'firehose.amazonaws.com' 
                }, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } 
        ] 
    }

Exemplo de política de permissões do S3

s3_access = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "s3:AbortMultipartUpload", 
                    "s3:GetBucketLocation", 
                    "s3:GetObject", 
                    "s3:ListBucket", 
                    "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                    "s3:PutObject" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "{your s3_bucket ARN}/*", 
                    "{Your s3 bucket ARN}" 
                ] 
            } 
        ] 
    }

Teste a funcionalidade — configuração do Amazon S3

A configuração do Amazon S3 inclui o seguintePrefix eErrorOutputPrefix foi escolhida para otimizar 
a recuperação de dados. 

prefixo

firehosetos3example/year=! {timestamp: yyyy}/month=! {timestamp:MM}/day=! {timestamp:dd}/
hour=!{timestamp:HH}/

O Kinesis Data Firehose primeiro cria uma pasta base chamadafirehosetos3example diretamente 
sob o bucket do S3. Em seguida, ele avalia as expressões!{timestamp:yyyy}!{timestamp:MM}!
{timestamp:dd},, e!{timestamp:HH} por ano, mês, dia e hora usando o DateTimeFormatterformato 
Java.

Por exemplo, uma data de chegada aproximada de 1604683577 na época do Unix é avaliada 
comoyear=2020month=11day=06,,hour=05 e. Portanto, a localização no Amazon S3, onde os 
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registros de dados são entregues, é avaliadafirehosetos3example/year=2020/month=11/day=06/
hour=05/ a.

ErrorOutputPrefix

firehosetos3erroroutputbase/!{firehose:random-string}/!{firehose:error-output-type}/!
{timestamp:yyyy/MM/dd}/

OsErrorOutputPrefix resultados em uma pasta base chamadafirehosetos3erroroutputbase
diretamente sob o bucket do S3. A expressão é!{firehose:random-string} avaliada como uma 
sequência aleatória de 11 caracteres, comoztWxkdg3Thg. A localização de um objeto do Amazon S3 
em que os registros com falha são entregues pode ser avaliadafirehosetos3erroroutputbase/
ztWxkdg3Thg/processing-failed/2020/11/06/.

Crie uma PAC de servidor corporativo da Micro 
Focus com Amazon EC2 Auto Scaling e Systems 
Manager

Criado por Kevin Yung (AWS), Peter Woods (Micro Focus), Abraham Rondon (Micro Focus) e Krithika 
Palani Selvam (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Modernização; 
nativo em nuvem DevOps; 
infraestrutura

Resumo
Esse padrão introduz uma arquitetura escalável para aplicativos de mainframe usando o Micro Focus 
Enterprise Server no Scale-Out Performance and Availability Cluster (PAC) e um grupo de Auto Scaling da 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na Amazon Web Services (AWS). A solução é totalmente 
automatizada com ganchos do ciclo de vida do AWS Systems Manager e do Amazon EC2 Auto Scaling. 
Usando esse padrão, você pode configurar seu mainframe on-line e aplicativos em lote para obter alta 
resiliência, aumentando e diminuindo a escala automaticamente com base em suas demandas de 
capacidade.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Software e licença do Micro Focus Enterprise Server. Para obter detalhes, entre em contato com o 

departamento de vendas da Micro Foc
• Uma compreensão do conceito de reconstrução e entrega de um aplicativo de mainframe para execução 

no Micro Focus Enterprise Server. Para obter uma visão geral de alto nível, consulte a planilha de dados 
do Micro Focus Enterprise Server.

• Uma compreensão dos conceitos do cluster de desempenho e disponibilidade de scale-out do Micro 
Focus Enterprise Server. Para obter mais informações, consulte a documentação do Micro Focus 
Enterprise Server.
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• Uma compreensão do conceito geral de aplicação de mainframe DevOps com integração contínua 
(CI). Para ver um padrão de AWS Prescriptive Guidance desenvolvido pela AWS e pela Micro Focus, 
consulte Modernização de mainframe: DevOps na AWS com a Micro Focus.

Limitações

• Para obter uma lista das plataformas suportadas pelo Micro Focus Enterprise Server, consulte a planilha 
de dados do Micro Focus Enterprise Server.

• Os scripts e testes usados nesse padrão são baseados no Amazon EC2 Windows Server 2019; outras 
versões e sistemas operacionais do Windows Server não foram testados para esse padrão.

• O padrão é baseado no Micro Focus Enterprise Server 6.0 para Windows; versões anteriores ou 
posteriores não foram testadas no desenvolvimento desse padrão.

Versões do produto

• Servidor Micro Focus Enterprise 6.0
• Windows Server 2019

Arquitetura
No ambiente convencional de mainframe, você deve provisionar hardware para hospedar seus aplicativos 
e dados corporativos. Para atender e atender aos picos de demandas sazonais, mensais, trimestrais 
ou mesmo sem precedentes ou inesperadas, os usuários de mainframe devem se expandir comprando 
capacidade adicional de armazenamento e computação. Aumentar o número de recursos de capacidade 
de armazenamento e computação melhora o desempenho geral, mas a escalabilidade não é linear.

Esse não é o caso quando você começa a adotar um modelo de consumo sob demanda na AWS 
usando o Amazon EC2 Auto Scaling e os Micro Focus Enterprise Servers. As seções a seguir explicam 
detalhadamente como criar uma arquitetura de aplicativo de mainframe totalmente automatizada e 
escalável usando o Micro Focus Enterprise Server Scale-Out Performance and Availability Cluster (PAC) 
com um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling. 

Arquitetura de escalabilidade automática do Micro Focus Enterprise Server

Primeiro, é importante entender os conceitos básicos do Micro Focus Enterprise Server. Esse ambiente 
fornece um ambiente de implantação x86 compatível com mainframe para aplicativos que tradicionalmente 
são executados no mainframe IBM. Ele oferece execuções on-line e em lote, além de um ambiente de 
transações que oferece suporte ao seguinte:

• IBM COBOL
• IBM PL/I
• Trabalhos em lote do IBM JCL
• Transações IBM CICS e IMS TM
• Serviços da web
• Utilitários de lote comuns, incluindo SORT

O Micro Focus Enterprise Server permite que aplicativos de mainframe sejam executados com o mínimo 
de alterações. As cargas de trabalho de mainframe existentes podem ser transferidas para plataformas x86 
e modernizadas para aproveitar as extensões nativas da Nuvem AWS para expansão rápida para novos 
mercados ou regiões geográficas. 

O padrão de AWS Prescriptive Guidance Modernização de mainframe: DevOps na AWS com a Micro 
Focus introduziu a arquitetura para acelerar o desenvolvimento e o teste de aplicativos de mainframe na 
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AWS usando o Micro Focus Enterprise Developer e o Enterprise Test Server com AWS CodePipeline e 
AWS CodeBuild. Esse padrão se concentra na implantação de aplicativos de mainframe no ambiente de 
produção da AWS para obter alta disponibilidade e resiliência.

Em um ambiente de produção de mainframe, você pode ter configurado o IBM Parallel Sysplex no 
mainframe para obter alto desempenho e alta disponibilidade. Para criar uma arquitetura de scale-out 
semelhante à Sysplex, a Micro Focus apresentou o Cluster de Desempenho e Disponibilidade (PAC) 
no Enterprise Server. Os PACs oferecem suporte à implantação de aplicativos de mainframe em várias 
regiões do Enterprise Server gerenciadas como uma única imagem e ampliadas em instâncias do Amazon 
EC2. Os PACs também oferecem suporte ao desempenho previsível do aplicativo e à taxa de transferência 
do sistema sob demanda. 

Em um PAC, várias instâncias do Enterprise Server funcionam juntas como uma única entidade lógica. 
A falha em uma instância do Enterprise Server, portanto, não interromperá a continuidade dos negócios 
porque a capacidade é compartilhada com outras regiões, enquanto novas instâncias são iniciadas 
automaticamente usando a funcionalidade padrão do setor, como um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling. 
Isso remove pontos únicos de falha, melhorando a resiliência a problemas de hardware, rede e aplicativos. 
As instâncias escaláveis do Enterprise Server podem ser operadas e gerenciadas usando as APIs 
Enterprise Server Common Web Administration (ESCWA), simplificando a manutenção operacional e a 
facilidade de manutenção dos servidores corporativos. 

Observações: A Micro Focus recomenda que o Cluster de Desempenho e Disponibilidade (PAC) consista 
em pelo menos três regiões do Enterprise Server para que a disponibilidade não seja comprometida caso 
uma região do Enterprise Server falhe ou exija manutenção.

A configuração do PAC requer um serviço de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) 
compatível para gerenciar o banco de dados da região, um banco de dados entre regiões e bancos de 
dados opcionais de armazenamento de dados. Um banco de dados de armazenamento de dados deve ser 
usado para gerenciar arquivos do Método de Acesso ao Armazenamento Virtual (VSAM) usando o suporte 
do Micro Focus Database File Handler para melhorar a disponibilidade e a escalabilidade. Os RDBMSs 
compatíveis incluem o seguinte:

• Microsoft SQL Server 2009 R2 e posteriores
• PostgreSQL 10.x, incluindo Amazon Aurora Edição compatível com PostgreSQL
• DB2 10.4 e versões posteriores

Para obter detalhes sobre os requisitos de RDBMS e PAC suportados, consulte Micro Focus Enterprise 
Server - Pré-requisitos e Micro Focus Enterprise Server - Configuração de PAC recomendada.

O diagrama a seguir mostra uma configuração típica da arquitetura da AWS para um PAC da Micro Focus. 

Componente Descrição

1 Grupo de escalabilidade 
automática de instâncias do 
Enterprise Server

Configure um grupo de 
escalabilidade automática 
implantado com instâncias do 
Enterprise Server em um PAC. 
O número de instâncias pode 
ser aumentado ou iniciado pelos 
CloudWatch alarmes da Amazon 
usando CloudWatch métricas.

2 Grupo de escalabilidade 
automática de instâncias ESCWA 
do Enterprise Server 

Configure um grupo de 
escalabilidade automática 
implantado com o Enterprise 
Server Common Web 
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Administration (ESCWA). 
A ESCWA fornece APIs de 
gerenciamento de clusters.   
Os servidores ESCWA atuam 
como um plano de controle 
para adicionar ou remover 
servidores corporativos e 
iniciar ou interromper regiões 
do Enterprise Server no 
PAC durante os eventos de 
escalabilidade automática 
da instância do Enterprise 
Server.   Como a instância 
ESCWA é usada somente para 
o gerenciamento do PAC, seu 
padrão de tráfego é previsível e o 
requisito de capacidade desejada 
de escalabilidade automática 
pode ser definido como 1. 

3 Instância Amazon Aurora em 
uma configuração Multi-AZ

Configure um sistema de 
gerenciamento de banco de 
dados relacional (RDBMS) 
para hospedar arquivos de 
dados do usuário e do sistema a 
serem compartilhados entre as 
instâncias do Enterprise Server.

4 Instância e réplica do Amazon 
ElastiCache para Redis

Configure uma instância 
primária do ElastiCache Redis 
e pelo menos uma réplica para 
hospedar dados do usuário 
e atuar como um repositório 
de scale-out (SOR) para as 
instâncias do Enterprise Server. 
Você pode configurar um ou mais
repositórios de scale-out para 
armazenar tipos específicos de 
dados do usuário.   O Enterprise 
Server usa um banco de dados 
Redis NoSQL como SOR,
um requisito para manter a 
integridade do PAC.

5 Network Load Balancer Configure um balanceador de 
carga, fornecendo um nome 
de host para que os aplicativos 
se conectem aos serviços 
fornecidos pelas instâncias do 
Enterprise Server (por exemplo, 
acessando o aplicativo por meio 
de um emulador 3270).

Esses componentes formam o requisito mínimo para um cluster PAC do Micro Focus Enterprise Server. A 
próxima seção aborda a automação do gerenciamento de clusters.

Usando o AWS Systems Manager Automation para escalabilidade
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Depois que o cluster PAC é implantado na AWS, o PAC é gerenciado por meio das APIs Enterprise Server 
Common Web Administration (ESCWA). 

Para automatizar as tarefas de gerenciamento de clusters durante eventos de escalabilidade automática, 
você pode usar os runbooks do Systems Manager Automation e o Amazon EC2 Auto Scaling com a 
Amazon EventBridge. A arquitetura dessas automações é mostrada no diagrama a seguir.

Componente Descrição

1 Ganchos do ciclo de vida do 
AutoCAD

Configure ganchos de ciclo 
de vida de escalabilidade 
automática e envie notificações 
para a Amazon EventBridge 
quando novas instâncias forem 
iniciadas e instâncias existentes 
forem encerradas no grupo de 
escalabilidade automática.

2 Amazon EventBridge Configure uma EventBridge 
regra da Amazon para rotear 
eventos de escalabilidade 
automática para as metas do 
livro de execução do Systems 
Manager Automation.

3 Criar runbooks do Automation Configure os runbooks do 
Systems Manager Automation 
para executar PowerShell scripts 
do Windows e invocar APIs da 
ESCWA para gerenciar o PAC. 
Para obter exemplos, consulte a 
seção Informações adicionais.

4 Instância ESCWA do Enterprise 
Server em um grupo de 
escalabilidade automática

Configure uma instância ESCWA 
do Enterprise Server em 
um grupo de escalabilidade 
automática. A instância ESCWA 
fornece APIs para gerenciar o 
PAC. 

Ferramentas
• Micro Focus Enterprise Server — O Micro Focus Enterprise Server fornece o ambiente de execução 

para aplicativos criados com qualquer variante de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do 
Enterprise Developer.

• Amazon EC2 Auto Scaling — O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir que você tenha o número 
correto de instâncias do Amazon EC2 disponíveis para processar a carga da sua aplicação. Você cria 
coleções de instâncias do EC2, chamadas de grupos de Auto Scaling, e especifica o número mínimo e 
máximo de instâncias.

• Amazon ElastiCache for Redis — O Amazon ElastiCache é um web service para configurar, gerenciar 
e dimensionar um armazenamento de dados distribuído na memória ou de um ambiente de cache 
na nuvem. Ele fornece uma solução de armazenamento em cache econômica, de alta performance e 
escalável.
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• Amazon RDS — O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) é um web service que facilita a 
configuração, a operação e o dimensionamento de um banco de dados relacional na Nuvem AWS. Ele 
fornece capacidade econômica e redimensionável para um banco de dados relacional e gerencia tarefas 
comuns de administração de banco de dados. 

• AWS Systems Manager — O AWS Systems Manager é um serviço da AWS que você pode usar para 
visualizar e controlar sua infraestrutura na AWS. Usando o console do Systems Manager, você pode 
visualizar dados operacionais de diversos serviços da AWS e automatizar tarefas operacionais em seus 
recursos da AWS. O Systems Manager ajuda você a manter a segurança e a conformidade verificando 
suas instâncias gerenciadas e gerando relatórios (ou tomando medidas corretivas) sobre quaisquer 
violações de políticas detectadas.

Epopeias
Criar uma instância do Amazon Aurora

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CloudFormation modelo 
da AWS para uma instância do 
Amazon Aurora.

Use o trecho de código de 
exemplo da AWS para criar um 
CloudFormation modelo que 
criará uma instância do Amazon 
Aurora PostgreSQL Edition.

Arquiteto de nuvem

Implante uma CloudFormation 
pilha para criar a instância 
Amazon Aurora.

Use o CloudFormation modelo 
para criar uma instância 
compatível com Aurora 
PostgreSQL que tenha a 
replicação Multi-AZ habilitada 
para cargas de trabalho de 
produção.

Arquiteto de nuvem

Defina as configurações de 
conexão do banco de dados para 
o Enterprise Server.

Siga as instruções na
documentação da Micro Focus
para preparar as cadeias de 
conexão e a configuração do 
banco de dados para o Micro 
Focus Enterprise Server.

Engenheiro de dados, DevOps 
engenheiro

Crie um ElastiCache cluster da Amazon para a instância Redis

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CloudFormation modelo 
para o ElastiCache cluster da 
Amazon para a instância Redis.

Use o exemplo de código 
da AWS para criar um 
CloudFormation modelo que 
criará um ElastiCache cluster 
da Amazon para a instância do 
Redis.

Arquiteto de nuvem

Implemente a CloudFormation 
pilha para criar um ElastiCache 
cluster da Amazon para a 
instância Redis.

Crie o ElastiCache cluster 
Amazon para a instância Redis 
que tem a replicação Multi-
AZ habilitada para cargas de 
trabalho de produção.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina as configurações de 
conexão PSOR do Enterprise 
Server.

Siga as instruções na
documentação da Micro Focus
para preparar a configuração 
da conexão do PAC Scale-Out 
Repository (PSOR) para o Micro 
Focus Enterprise Server PAC.

DevOps engenheiro

Crie um grupo de escalabilidade automática ESCWA do Micro Focus Enterprise 
Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma AMI do Micro Focus 
Enterprise Server.

Crie uma instância do Amazon 
EC2 Windows Server e instale 
o binário do Micro Focus 
Enterprise Server na instância 
do EC2. Criar uma imagem de 
máquina da Amazon (AMI) da 
instância do EC2. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação de instalação do 
Enterprise Server.

Arquiteto de nuvem

Crie um CloudFormation modelo 
para o Enterprise Server 
ESCWA.

Use o exemplo de código da 
AWS para criar um modelo para 
criar uma pilha personalizada 
do Enterprise Server ESCWA 
em um grupo de escalabilidade 
automática.

Arquiteto de nuvem

Implemente a CloudFormation 
pilha para criar um grupo de 
dimensionamento do Amazon 
EC2 para o Enterprise Server 
ESCWA.

Use o CloudFormation modelo 
para implantar o grupo de 
escalabilidade automática com 
a AMI ESCWA do Micro Focus 
Enterprise Server criada na 
história anterior.

Arquiteto de nuvem

Criar um runbook do AWS Systems Manager Automation Manager Automation

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um CloudFormation modelo 
para um runbook do Systems 
Manager Automation.

Use os trechos de código de 
exemplo na seção Informações 
adicionais para criar um 
CloudFormation modelo que 
criará um runbook do Systems 
Manager Automation para 
automatizar a criação de PAC, a 
expansão do Enterprise Server e 
a expansão do Enterprise Server.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a CloudFormation 
pilha que contém o runbook do 
Systems Manager Automation.

Use o CloudFormation modelo 
para implantar uma pilha que 
contém o runbook de automação 
para criação de PAC, expansão 
do Enterprise Server e scale-out 
do Enterprise Server.

Arquiteto de nuvem

Crie um grupo de escalabilidade automática para o Micro Focus Enterprise Server

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CloudFormation modelo 
para configurar um grupo de 
escalabilidade automática para o 
Micro Focus Enterprise Server.

Use o exemplo de código 
da AWS para criar um 
CloudFormation modelo 
que criará um grupo de 
escalabilidade automática. 
Esse modelo reutilizará a 
mesma AMI que foi criada para 
a instância ESCWA do Micro 
Focus Enterprise Server. 

Em seguida, use um exemplo 
de código da AWS para criar 
o evento de ciclo de vida de 
escalabilidade automática 
e configure EventBridge a 
Amazon para filtrar eventos de 
expansão e expansão no mesmo 
CloudFormation modelo.

Arquiteto de nuvem

Implante a CloudFormation pilha 
para o grupo de escalabilidade 
automática para servidores Micro 
Focus Enterprise.

Implante a CloudFormation 
pilha que contém o grupo de 
escalabilidade automática para 
os servidores Micro Focus 
Enterprise.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Cluster de desempenho e disponibilidade do Micro Focus Enterprise Server (PAC) 
• Ganchos do ciclo de vida do Amazon EC2 Auto Scaling
• Executar automações com acionadores usando EventBridge

Informações adicionais
Os cenários a seguir devem ser automatizados para aumentar ou diminuir a escala dos clusters do PAC.

Automação para iniciar ou recriar um PAC

No início de um cluster de PAC, o Enterprise Server exige que o ESCWA invoque APIs para criar uma 
configuração de PAC. Isso inicia e adiciona regiões do Enterprise Server ao PAC. Para criar ou recriar uma 
PAC, siga as etapas a seguir: 
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1. Configure um repositório PAC Scale-Out (PSOR) no ESCWA com um determinado nome.

POST /server/v1/config/groups/sors

2. Crie um PAC com um determinado nome e anexe o PSOR a ele.

POST /server/v1/config/groups/pacs

3. Configure o banco de dados da região e o banco de dados entre regiões se for a primeira vez que você 
estiver configurando um PAC.

Observações: Essa etapa usa consultas SQL e a ferramenta de linha de comando dbhfhadmin do Micro 
Focus Enterprise Suite para criar o banco de dados e importar os dados iniciais.

4. Instale a definição de PAC nas regiões do Enterprise Server.

POST /server/v1/config/mfds  
POST /native/v1/config/groups/pacs/${pac_uid}/install

5. Inicie regiões do Enterprise Server no PAC.

POST /native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/start

As etapas anteriores podem ser implementadas usando um PowerShell script do Windows. 

As etapas a seguir explicam como criar uma automação para criar uma PAC reutilizando o PowerShell 
script do Windows.

1. Crie um modelo de lançamento do Amazon EC2 que baixe ou crie oPowerShell script do Windows como 
parte do processo de bootstrap. Por exemplo, você pode usar dados do usuário do EC2 para baixar o 
script de um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

2. Crie um runbook do AWS Systems Manager Automation para invocar o PowerShell script do Windows.
3. Associe o runbook à instância ESCWA usando a tag da instância.
4. Crie um grupo de escalabilidade automática ESCWA usando o modelo de lançamento. 

Você pode usar o seguinte exemplo de CloudFormation trecho da AWS para criar o runbook de 
automação.

CloudFormation Trecho de exemplo de um runbook do Systems Manager Automation usado para criação 
de PAC

  PACInitDocument: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Command 
       Content: 
         schemaVersion: '2.2' 
         description: Operation Runbook to create Enterprise Server PAC 
         mainSteps: 
         - action: aws:runPowerShellScript 
           name: CreatePAC 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - |  
               C:\Scripts\PAC-Init.ps1 
  PacInitAutomation: 
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     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Automation 
       Content: 
         description: Prepare Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server 
         schemaVersion: '0.3' 
         assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn 
         mainSteps: 
           - name: RunPACInitDocument 
             action: aws:runCommand 
             timeoutSeconds: 300 
             onFailure: Abort 
             inputs: 
               DocumentName: !Ref PACInitDocument 
               Targets: 
                 - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
                   Values: 
                     - "true" 
   PacInitDocumentAssociation: 
     Type: AWS::SSM::Association 
     Properties: 
       DocumentVersion: "$LATEST" 
       Name: !Ref PACInitDocument 
       Targets: 
         - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
           Values: 
             - "true"

Para obter mais informações, consulte Micro Focus Enterprise Server - Configurando um PAC.

Automação para expansão com uma nova instância do Enterprise Server

Quando uma instância do Enterprise Server é expandida, sua região do Enterprise Server deve ser 
adicionada à PAC. As etapas a seguir explicam como invocar as APIs da ESCWA e adicionar a região do 
Enterprise Server ao PAC. 

1. Instale a definição de PAC nas regiões do Enterprise Server.

POST '/server/v1/config/mfds'
POST /native/v1/config/groups/pacs/${pac_uid}/install

2. Warm Comece a região no PAC.

POST /native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/start

3. Adicione a instância do Enterprise Server ao balanceador de carga associando o grupo de 
escalabilidade automática ao balanceador de carga.

As etapas anteriores podem ser implementadas usando um PowerShell script do Windows. Para obter 
mais informações, consulte Micro Focus Enterprise Server - Configurando um PAC.

As etapas a seguir podem ser usadas para criar uma automação orientada por eventos para adicionar uma 
instância recém-lançada do Enterprise Server a um PAC reutilizando o PowerShell script do Windows. 

1. Crie um modelo de lançamento do Amazon EC2 para uma instância do Enterprise Server que provisione 
uma região de servidor corporativo durante sua inicialização. Por exemplo, você pode usar o comando 
mfds do Micro Focus Enterprise Server para importar uma configuração de região. Para obter mais 
detalhes e opções disponíveis para esse comando, consulte a Referência do Enterprise Server.

2. Crie um grupo de dimensionamento automático do Enterprise Server que use o modelo de execução 
criado na etapa anterior.
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3. Crie um runbook do Systems Manager Automation para invocar o PowerShell script do Windows. 
4. Associe o runbook à instância ESCWA usando a tag da instância.
5. Crie uma EventBridge regra da Amazon para filtrar o evento bem-sucedido de lançamento de instâncias 

do EC2 para o grupo de escalabilidade automática do Enterprise Server e crie o alvo para usar o 
runbook de automação.

Você pode usar o seguinte exemplo de CloudFormation trecho para criar o runbook de automação e a 
EventBridge regra.

CloudFormation Trecho de exemplo do Systems Manager usado para escalar instâncias do Enterprise 
Server

  ScaleOutDocument: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Command 
       Content: 
         schemaVersion: '2.2' 
         description: Operation Runbook to Adding MFDS Server into an existing PAC  
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
         mainSteps: 
         - action: aws:runPowerShellScript 
           name: Add_MFDS 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "300" 
             runCommand: 
             - | 
               $ip = "{{InstanceIpAddress}}" 
               if ( ${ip} -eq "Not-Available" ) { 
                 $ip = aws ec2 describe-instances --instance-id {{InstanceId}} --output 
 text --query "Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress" 
               }             
               C:\Scripts\Scale-Out.ps1 -host_ip ${ip} -port {{MfdsPort}} 
  
   PacScaleOutAutomation: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Automation 
       Content: 
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
         description: Scale Out 1 New Server in Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server 
         schemaVersion: '0.3' 
         assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn 
         mainSteps: 
           - name: RunScaleOutCommand 
             action: aws:runCommand 
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             timeoutSeconds: 300 
             onFailure: Abort 
             inputs: 
               DocumentName: !Ref ScaleOutDocument 
               Parameters: 
                 InstanceIpAddress: "{{InstanceIpAddress}}" 
                 InstanceId: "{{InstanceId}}" 
                 MfdsPort: "{{MfdsPort}}" 
               Targets: 
                 - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
                   Values: 
                     - "true"

Automação para escalabilidade em uma instância do Enterprise Server

Semelhante ao scaling out, quando uma instância do Enterprise Server é escalada, o evento EC2 
Instance-terminate Lifecycle Action é iniciado, e os seguintes processos e chamadas de API são 
necessários para remover uma instância do Micro Focus Enterprise Server do PAC. 

1. Pare a região na instância de encerramento do Enterprise Server.

POST "/native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/stop"

2. Remova a instância do Enterprise Server do PAC.

DELETE "/server/v1/config/mfds/${uid}"

3. Envie um sinal para continuar encerrando a instância do Enterprise Server.

As etapas anteriores podem ser implementadas em um PowerShell script do Windows. Para obter detalhes 
adicionais sobre esse processo, consulte o documento Micro Focus Enterprise Server - Administrando um 
PAC.

As etapas a seguir explicam como criar uma automação orientada por eventos para encerrar uma instância 
do Enterprise Server a partir de um PAC reutilizando o PowerShell script do Windows. 

1. Crie um runbook do Systems Manager Automation para invocar o PowerShell script do Windows.
2. Associe o runbook à instância ESCWA usando a tag da instância.
3. Crie um gancho automático do ciclo de vida do grupo de escalabilidade para o encerramento de 

instâncias do EC2.
4. Crie uma EventBridge regra da Amazon para filtrar o evento EC2 Instance-terminate Lifecycle Action 

para o grupo de escalabilidade automática do Enterprise Server e crie o alvo para usar o runbook de 
automação. 

Você pode usar o CloudFormation modelo de exemplo a seguir para criar um runbook, um gancho de ciclo 
de vida e uma EventBridge regra do Systems Manager Automation.

CloudFormation Trecho de exemplo de um runbook do Systems Manager Automation usado para 
escalabilidade em uma instância do Enterprise Server

  ScaleInDocument: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Command 
       Content: 
         schemaVersion: '2.2' 
         description: Operation Runbook to Remove MFDS Server from PAC  
         parameters: 
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           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available" 
         mainSteps: 
         - action: aws:runPowerShellScript 
           name: Remove_MFDS 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             runCommand: 
             - | 
               $ip = "{{InstanceIpAddress}}" 
               if ( ${ip} -eq "Not-Available" ) { 
                 $ip = aws ec2 describe-instances --instance-id {{InstanceId}} --output 
 text --query "Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress" 
               }             
               C:\Scripts\Scale-In.ps1 -host_ip ${ip} -port {{MfdsPort}} 
  
   PacScaleInAutomation: 
     Type: AWS::SSM::Document 
     Properties: 
       DocumentType: Automation 
       Content: 
         parameters: 
           MfdsPort: 
             type: String 
           InstanceIpAddress: 
             type: String 
             default: "Not-Available"             
           InstanceId: 
             type: String 
             default: "Not-Available"                 
         description: Scale In 1 New Server in Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server 
         schemaVersion: '0.3' 
         assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn 
         mainSteps: 
           - name: RunScaleInCommand 
             action: aws:runCommand 
             timeoutSeconds: "600" 
             onFailure: Abort 
             inputs: 
               DocumentName: !Ref ScaleInDocument 
               Parameters: 
                 InstanceIpAddress: "{{InstanceIpAddress}}" 
                 MfdsPort: "{{MfdsPort}}" 
                 InstanceId: "{{InstanceId}}" 
               Targets: 
                 - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA 
                   Values: 
                     - "true" 
           - name: TerminateTheInstance 
             action: aws:executeAwsApi 
             inputs: 
               Service: autoscaling 
               Api: CompleteLifecycleAction 
               AutoScalingGroupName: !Ref AutoScalingGroup 
               InstanceId: "{{ InstanceId }}" 
               LifecycleActionResult: CONTINUE 
               LifecycleHookName: !Ref ScaleInLifeCycleHook

Automação para um acionador de escalabilidade automático do Amazon EC2
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inquilinos no Amazon OpenSearch Service

O processo de configuração de uma política de escalabilidade para instâncias do Enterprise Server exige 
uma compreensão do comportamento do aplicativo. Na maioria dos casos, você pode configurar políticas 
de dimensionamento com monitoramento do objetivo. Por exemplo, você pode usar a utilização média 
da CPU como CloudWatch métrica da Amazon para definir a política de escalabilidade automática. Para 
obter mais informações, consulte Políticas de escalabilidade com monitoramento do objetivo do Amazon 
EC2 Auto Scaling. Para aplicativos que têm padrões de tráfego regulares, considere usar uma política de 
escalabilidade preditiva. Para obter mais informações, consulte Escalabilidade preditiva do Amazon EC2 
Auto Scaling. 

Crie uma arquitetura sem servidor com vários 
inquilinos no Amazon OpenSearch Service

Criado por Tabby Ward (AWS) e Nisha Gambhir (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: modernização; 
SaaS; sem servidor

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: Amazon 
OpenSearch Service; AWS 
Lambda; Amazon S3; Amazon 
API Gateway

Resumo
O Amazon OpenSearch Service é um serviço gerenciado que facilita a implantação, a operação e a 
escalabilidade do Elasticsearch, um popular mecanismo de pesquisa e análise de código aberto. O 
Amazon OpenSearch Service fornece pesquisa de texto livre, bem como ingestão e painel quase em 
tempo real para dados de streaming, como registros e métricas.

Os provedores de software como serviço (SaaS) frequentemente usam o Amazon OpenSearch Service 
para tratar de uma ampla variedade de casos de uso, como obter informações sobre os clientes de forma 
escalável e segura e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade e o tempo de inatividade.

O uso do Amazon OpenSearch Service em um ambiente multilocatário introduz uma série de 
considerações que afetam o particionamento, o isolamento, a implantação e o gerenciamento de sua 
solução SaaS. Os provedores de SaaS precisam considerar como escalar efetivamente seus clusters do 
Elasticsearch com cargas de trabalho em constante mudança. Eles também precisam considerar como a 
hierarquização e as condições ruidosas dos vizinhos podem afetar seu modelo de particionamento.

Esse padrão analisa os modelos usados para representar e isolar dados de inquilinos com construções do 
Elasticsearch. Além disso, o padrão se concentra em uma arquitetura de referência simples sem servidor 
como exemplo para demonstrar a indexação e a pesquisa usando o Amazon OpenSearch Service em um 
ambiente multilocatário. Ele implementa o modelo de particionamento de dados do pool, que compartilha 
o mesmo índice entre todos os inquilinos, mantendo o isolamento de dados do inquilino. Esse padrão usa 
os seguintes serviços da Amazon Web Services (AWS S3): Amazon API Gateway, AWS Lambda, Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon OpenSearch Service.

Para obter mais informações sobre o modelo de pool e outros modelos de particionamento de dados, 
consulte a seção Informações adicionais (p. 2119).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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• Uma conta ativa da AWS
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) versão 2.x, instalada e configurada no macOS, Linux 

ou Windows
• Python versão 3.7
• pip3 — O código-fonte do Python é fornecido como um arquivo .zip para ser implantado em uma função 

Lambda. Se você quiser usar o código localmente ou personalizá-lo, siga estas etapas para desenvolver 
e recompilar o código-fonte:
1. Gere orequirements.txt arquivo executando o seguinte comando no mesmo diretório dos scripts 

do Python:pip3 freeze > requirements.txt
2. Instale as dependências:pip3 install -r requirements.txt

Limitações

• Esse código é executado em Python e atualmente não oferece suporte a outras linguagens de 
programação. 

• O aplicativo de amostra não inclui suporte entre regiões ou recuperação de desastres (DR) da AWS. 
• Esse padrão é destinado apenas para fins de demonstração. Ele não se destina a ser usado em um 

ambiente de produção.

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de alto nível desse padrão. A arquitetura inclui o seguinte:

• AWS Lambda para indexar e consultar o conteúdo 
• Amazon OpenSearch Service para realizar pesquisas 
• Amazon API Gateway para fornecer uma interação de API com o usuário
• Amazon S3 para armazenar dados brutos (não indexados)
• Amazon CloudWatch monitorará registros
• AWS Identity and Access Management (IAM) para criar funções e políticas de inquilinos

Automação e escala

Para simplificar, o padrão usa o AWS CLI para provisionar a infraestrutura e implantar o código de 
amostra. Você pode criar um CloudFormation modelo da AWS ou scripts do AWS Cloud Development Kit 
(AWS CDK) para automatizar o padrão.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CLI — A interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS) é uma ferramenta unificada para 
gerenciar serviços e recursos da AWS usando comandos em seu shell da linha de comando.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que permite executar código sem 
provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo.

• Amazon API Gateway — O Amazon API Gateway é um serviço da AWS para criação, publicação, 
manutenção, monitoramento e proteção de REST, HTTP e WebSocket APIs em qualquer escala.
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• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos que permite armazenar e recuperar qualquer volume de informações a qualquer momento, de 
qualquer lugar na web.

• Amazon OpenSearch Service — O Amazon OpenSearch Service é um serviço gerenciado que facilita a 
implantação, a proteção e a execução do Elasticsearch de forma econômica e em escala.

Código

O anexo fornece arquivos de amostra para esse padrão. Dentre elas estão:

• index_lambda_package.zip— A função Lambda para indexar dados no Amazon OpenSearch 
Service usando o modelo de pool.

• search_lambda_package.zip— A função Lambda para pesquisar dados no Amazon OpenSearch 
Service.

• Tenant-1-data— Amostra de dados brutos (não indexados) para o Tenant-1.
• Tenant-2-data— Amostra de dados brutos (não indexados) para o Tenant-2.

Importante: as histórias desse padrão incluem exemplos de comandos da CLI formatados para Unix, Linux 
e macOS. Para Windows, substitua o caractere de continuação Unix de barra invertida (\) no final de cada 
linha por um circunflexo (^).

Epopeias
Criar e configurar um bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Crie um bucket do S3 na sua 
região da AWS. Esse bucket 
conterá os dados não indexados 
do inquilino para o aplicativo de 
amostra. Certifique-se de que 
o nome do bucket do S3 seja 
globalmente exclusivo, pois o 
namespace é compartilhado por 
todas as contas da AWS.

Para criar um bucket do S3, você 
pode usar o comando create-
bucket da AWS CLI da seguinte 
forma:

aws s3api create-bucket \ 
  --bucket tenantrawdata \ 
  --region <your-AWS-Region>

ondetenantrawdata está 
o nome de um bucket do S3. 
(Você pode usar qualquer nome 
exclusivo que siga as diretrizes 
de nomenclatura de intervalos.)

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Criar e configurar um cluster Elasticsearch

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um domínio do Amazon 
OpenSearch Service.

Execute o create-elasticsearch-
domaincomando da AWS 
CLI para criar um domínio do 
Amazon OpenSearch Service:

aws es create-elasticsearch-
domain \ 
  --domain-name vpc-cli-
example \ 
  --elasticsearch-version 
 7.10 \ 
  --elasticsearch-
cluster-config 
 InstanceType=t3.medium.elasticsearch,InstanceCount=1 
 \ 
  --ebs-options 
 EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=10 
 \ 
  --domain-endpoint-options 
 "{\"EnforceHTTPS\": true}" 
 \ 
  --encryption-at-rest-
options "{\"Enabled\": 
 true}" \ 
  --node-to-node-encryption-
options "{\"Enabled\": 
 true}" \ 
  --advanced-security-
options "{\"Enabled\": true, 
 \"InternalUserDatabaseEnabled
\": true, \ 
    \"MasterUserOptions
\": {\"MasterUserName\": 
 \"KibanaUser\", \ 
    \"MasterUserPassword\": 
 \"NewKibanaPassword@123\"}}" 
 \ 
  --vpc-options 
 "{\"SubnetIds\": 
 [\"<subnet-id>\"], 
 \"SecurityGroupIds\": 
 [\"<sg-id>\"]}" \ 
  --access-policies 
 "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [ { \"Effect\": \"Allow
\", \  
    \"Principal\": {\"AWS\": 
 \"*\" }, \"Action\":\"es:*
\", \ 
    \"Resource\": 
 \"arn:aws:es:region:account-
id:domain\/vpc-cli-example\/
*\" } ] }"

A contagem de instâncias 
é definida como 1 porque o 
domínio é para fins de teste. 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Você precisa ativar o controle 
de acesso detalhado usando 
oadvanced-security-
options parâmetro, pois 
os detalhes não podem ser 
alterados após a criação do 
domínio. 

Esse comando cria um nome de 
usuário principal (KibanaUser) 
e uma senha que você pode usar 
para fazer login no console do 
Kibana.

Como o domínio faz parte de 
uma nuvem privada virtual 
(VPC), você precisa ter certeza 
de que pode acessar a instância 
do Elasticsearch especificando a 
política de acesso a ser usada.

Para obter mais informações, 
consulte Como iniciar 
seus domínios do Amazon 
OpenSearch Service usando 
uma VPC na documentação da 
AWS.
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Crie um bastion host. Configurar uma instância do 
Windows do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2) como um bastion host 
para acessar o console do 
Kibana. O grupo de segurança 
Elasticsearch deve permitir o 
tráfego do grupo de segurança 
do Amazon EC2. Para obter 
instruções, consulte a postagem 
do blog Controlar o acesso de 
rede para instâncias do EC2 
usando um servidor servidor.

Quando o host bastion estiver 
configurado e você tiver o 
grupo de segurança associado 
à instância disponível, use 
o authorize-security-group-
ingresscomando AWS CLI para 
adicionar permissão ao grupo 
de segurança Elasticsearch para 
permitir a porta 443 do grupo de 
segurança Amazon EC2 (bastion 
host).

aws ec2 authorize-security-
group-ingress \ 
  --group-id 
 <SecurityGroupIdfElasticSearch> 
 \  
  --protocol tcp \ 
  --port 443 \ 
  --source-group 
 <SecurityGroupIdfBashionHostEC2>

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Criar e configurar a função de índice do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função de execução do 
Lambda.

Execute o comando create-role
da CLI da AWS para conceder à 
função de índice Lambda acesso 
aos serviços e recursos da AWS:

aws iam create-role \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --assume-role-
policy-document file://
lambda_assume_role.json

ondelambda_assume_role.json
está um documento 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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JSON na pasta atual que 
concedeAssumeRole
permissões para a função 
Lambda, da seguinte forma:

{ 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
         { 
             "Effect": 
 "Allow", 
             "Principal": { 
                 "Service": 
 "lambda.amazonaws.com" 
               }, 
             "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
         } 
     ] 
 }

Anexe políticas gerenciadas à 
função do Lambda.

Execute o attach-role-
policycomando da AWS CLI para 
anexar políticas gerenciadas à 
função criada na etapa anterior. 
Essas duas políticas concedem 
à função permissões para criar 
uma elastic network interface e 
gravar registros CloudWatch nos 
registros.

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Crie uma política para dar 
permissão à função de índice do 
Lambda para ler os objetos do 
S3.

Execute o comando create-
policy da AWS CLI para 
dars3:GetObject permissão à 
função de índice do Lambda para 
ler os objetos no bucket do S3:

aws iam create-policy \ 
  --policy-name s3-
permission-policy \ 
  --policy-document file://
s3-policy.json

O arquivos3-policy.json
é um documento JSON 
na pasta atual que 
concedes3:GetObject
permissões para permitir o 
acesso de leitura aos objetos 
do S3. Se você usou um nome 
diferente ao criar o bucket do S3, 
forneça o nome correto do bucket 
naResource  seção a seguir:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
           "Effect": 
 "Allow", 
           "Action": 
 "s3:GetObject", 
           "Resource": 
 "arn:aws:s3:::tenantrawdata/
*" 
        } 
    ]
}

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Anexe a política de permissão 
do Amazon S3 à função de 
execução do Lambda.

Execute o attach-role-
policycomando da CLI da 
AWS para anexar a política de 
permissões do Amazon S3 criada 
na etapa anterior à função de 
execução do Lambda:

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role \ 
  --policy-arn <PolicyARN>

ondePolicyARN está o nome 
de recurso da Amazon (ARN) da 
política de permissão do Amazon 
S3. É possível obter esse valor 
na saída do comando anterior.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Crie a função de índice do 
Lambda.

Execute o comando create-
function da AWS CLI para criar 
a função de índice Lambda, que 
acessará o Amazon OpenSearch 
Service:

aws lambda create-function \ 
  --function-name index-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
index_lambda_package.zip \ 
  --handler 
 lambda_index.lambda_handler 
 \ 
  --runtime python3.7 \ 
  --role 
 "arn:aws:iam::account-
id:role/index-lambda-role" \ 
  --timeout 30 \ 
  --vpc-config "{\"SubnetIds
\": [\"<subnet-id1\>", 
 \"<subnet-id2>\"], \ 
    \"SecurityGroupIds\": 
 [\"<sg-1>\"]}"

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Permita que o Amazon S3 chame 
a função de índice Lambda.

Execute o comando add-
permission da CLI da AWS para 
dar ao Amazon S3 a permissão 
de chamar a função de índice do 
Lambda:

aws lambda add-permission \ 
  --function-name index-
lambda-function \ 
  --statement-id s3-
permissions \ 
  --action 
 lambda:InvokeFunction \ 
  --principal 
 s3.amazonaws.com \ 
  --source-arn 
 "arn:aws:s3:::tenantrawdata" 
 \ 
  --source-account 
 "<account-id>" 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Adicione um gatilho Lambda para 
o evento Amazon S3.

Execute o put-bucket-notification-
configurationcomando AWS CLI 
para enviar notificações para 
a função de índice do Lambda 
quando oObjectCreated
evento Amazon S3 for detectado. 
A função de índice é executada 
sempre que um objeto é 
carregado no bucket do S3. 

aws s3api put-bucket-
notification-configuration \ 
  --bucket tenantrawdata \ 
  --notification-
configuration file://s3-
trigger.json

O arquivos3-trigger.json
é um documento JSON na 
pasta atual que adiciona a 
política de recursos à função 
Lambda quando ocorre 
oObjectCreated evento 
Amazon S3.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Criar e configurar a função de pesquisa do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função de execução do 
Lambda.

Execute o comando create-role
da CLI da AWS para conceder à 
função de pesquisa do Lambda 
acesso aos serviços e recursos 
da AWS:

aws iam create-role \ 
  --role-name search-lambda-
role \ 
  --assume-role-
policy-document file://
lambda_assume_role.json

ondelambda_assume_role.json
está um documento 
JSON na pasta atual que 
concedeAssumeRole
permissões para a função 
Lambda, da seguinte forma:

{ 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
         { 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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             "Effect": 
 "Allow", 
             "Principal": { 
                 "Service": 
 "lambda.amazonaws.com" 
               }, 
             "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
         } 
     ] 
 }

Anexe políticas gerenciadas à 
função do Lambda.

Execute o attach-role-
policycomando da AWS CLI para 
anexar políticas gerenciadas à 
função criada na etapa anterior. 
Essas duas políticas concedem 
à função permissões para criar 
uma elastic network interface e 
gravar registros CloudWatch nos 
registros.

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name search-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name search-lambda-
role \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Crie a função de pesquisa do 
Lambda.

Execute o comando create-
function da CLI da AWS para 
criar a função de pesquisa do 
Lambda, que acessará o Amazon 
OpenSearch Service:

aws lambda create-function \ 
  --function-name search-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
search_lambda_package.zip \ 
  --handler 
 lambda_search.lambda_handler 
 \ 
  --runtime python3.7 \ 
  --role 
 "arn:aws:iam::account-
id:role/search-lambda-role" 
 \ 
  --timeout 30 \ 
  --vpc-config "{\"SubnetIds
\": [\"<subnet-id1\>", 
 \"<subnet-id2>\"], \ 
    \"SecurityGroupIds\": 
 [\"<sg-1>\"]}"

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie e configure funções de inquilino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie funções de inquilino no IAM. Execute o comando create-
role da AWS CLI para criar 
duas funções de locatário que 
serão usadas para testar a 
funcionalidade de pesquisa:

aws iam create-role \ 
  --role-name Tenant-1-role 
 \ 
  --assume-role-policy-
document file://assume-role-
policy.json

aws iam create-role \ 
  --role-name Tenant-2-role 
 \ 
  --assume-role-policy-
document file://assume-role-
policy.json

O arquivoassume-role-
policy.json é um documento 
JSON na pasta atual que 
concedeAssumeRole

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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permissões para a função de 
execução do Lambda:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                 "AWS": 
 "<Lambda execution role for 
 index function>", 
                 "AWS": 
 "<Lambda execution role for 
 search function>" 
             }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}
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Crie uma política do IAM para 
inquilinos.

Execute o comando create-
policy da AWS CLI para criar 
uma política de locatários que 
conceda acesso às operações do 
Elasticsearch:

aws iam create-policy \ 
  --policy-name tenant-
policy \ 
  --policy-document file://
policy.json

O arquivopolicy.json é um 
documento JSON na pasta atual 
que concede permissões no 
Elasticsearch:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "es:ESHttpDelete", 
                
 "es:ESHttpGet", 
                
 "es:ESHttpHead", 
                
 "es:ESHttpPost", 
                
 "es:ESHttpPut", 
                
 "es:ESHttpPatch" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "<ARN 
 of Elasticsearch domain 
 created earlier>" 
            ] 
        } 
    ]
}

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Anexe a política do IAM do 
inquilino às funções do inquilino.

Execute o attach-role-
policycomando da AWS CLI 
para anexar a política do IAM 
de inquilino às duas funções de 
inquilino que você criou na etapa 
anterior:

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/tenant-policy \ 
  --role-name Tenant-1-role

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/tenant-policy \ 
  --role-name Tenant-2-role

O ARN da política é do resultado 
da etapa anterior.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Crie uma política do IAM para 
dar ao Lambda permissões para 
assumir a função.

Execute o comando create-
policy da AWS CLI para criar 
uma política para que o Lambda 
assuma a função de inquilino:

aws iam create-policy \ 
  --policy-name assume-
tenant-role-policy \ 
  --policy-document file://
lambda_policy.json

O 
arquivolambda_policy.json
é um documento JSON na pasta 
atual que concede permissões 
paraAssumeRole:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
       { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
  "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "<ARN of tenant role 
 created earlier>" 
       } 
    ]
}

PoisResource, você pode usar 
um caractere curinga para evitar 
a criação de uma nova política 
para cada inquilino.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Crie uma política do IAM para dar 
permissão à função de índice do 
Lambda para acessar o Amazon 
S3.

Execute o comando create-policy
da AWS CLI para dar permissão 
à função de índice do Lambda 
para acessar os objetos no 
bucket do S3:

aws iam create-policy \ 
  --policy-name s3-
permission-policy \ 
  --policy-document file://
s3_lambda_policy.json

O 
arquivos3_lambda_policy.json
é o seguinte documento de 
política JSON na pasta atual:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": 
 "s3:GetObject", 
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::tenantrawdata/
*" 
        } 
    ]
}

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Anexe a política à função de 
execução do Lambda.

Execute o attach-role-
policycomando da CLI da AWS 
para anexar a política criada 
na etapa anterior ao índice 
do Lambda e às funções de 
execução da pesquisa criada 
anteriormente:

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/assume-tenant-
role-policy \ 
  --role-name index-lambda-
role

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/assume-tenant-
role-policy \ 
  --role-name search-lambda-
role

aws iam attach-role-policy \ 
  --policy-arn 
 arn:aws:iam::account-
id:policy/s3-permission-
policy \ 
  --role-name index-lambda-
role

O ARN da política é do resultado 
da etapa anterior.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Criar e configurar uma API de pesquisa

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma API REST no API 
Gateway.

Execute o create-rest-
apicomando CLI para criar um 
recurso da API REST:

aws apigateway create-rest-
api \ 
  --name Test-Api \ 
  --endpoint-configuration 
 "{ \"types\": [\"REGIONAL
\"] }"

Para o tipo de configuração 
de endpoint, você pode 
especificar,EDGE em vez 
deREGIONAL usar, localizações 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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periféricas em vez de uma região 
específica da AWS.

Anote o valor doid campo na 
saída do comando. Esse é o 
ID da API que você usará nos 
comandos subsequentes.

Crie um recurso para a API de 
pesquisa.

O recurso da API de pesquisa 
inicia a função de pesquisa 
do Lambda com o nome 
do recursosearch. (Você 
não precisa criar uma API 
para a função de índice do 
Lambda, porque ela é executada 
automaticamente quando os 
objetos são enviados para o 
bucket do S3.)

1. Execute o comando get-
resources da AWS CLI 
para obter o ID principal do 
caminho raiz:

aws apigateway get-
resources \ 
  --rest-api-id <API-ID>

Anote o valor do campo ID. 
Você usará esse ID do pai no 
próximo comando.

{ 
    "items": [ 
        { 
            "id": 
 "zpsri964ck", 
            "path": "/" 
        } 
    ]
}

2. Execute o comando create-
resource da AWS CLI para 
criar um recurso para a API de 
pesquisa. Paraparent-id, 
especifique o ID do comando 
anterior.

aws apigateway create-
resource \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --parent-id <Parent-ID> 
 \ 
  --path-part search

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Crie um método GET para a API 
de pesquisa.

Execute o comando put-method
da AWS CLI para criar umGET 
método para a API de pesquisa:

aws apigateway put-method \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --resource-id <ID from the 
 previous command output> \ 
  --http-method GET \ 
  --authorization-type 
 "NONE" \ 
  --no-api-key-required

Pararesource-id, especifique 
o ID da saída docreate-
resource comando.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie uma resposta de método 
para a API de pesquisa.

Execute o put-method-
responsecomando da AWS CLI 
para adicionar uma resposta de 
método para a API de pesquisa:

aws apigateway put-method-
response \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --resource-id  <ID from 
 the create-resource command 
 output> \ 
  --http-method GET \ 
  --status-code 200 \ 
  --response-models 
 "{\"application/json\": 
 \"Empty\"}"

Para resource-id, especifique 
o ID da saída docreate-
resource comando anterior.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Configure uma integração 
proxy do Lambda para a API de 
pesquisa.

Execute o comando put-
integration do comando AWS CLI 
para configurar uma integração 
com a função de pesquisa do 
Lambda:

aws apigateway put-
integration \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --resource-id  <ID from 
 the create-resource command 
 output> \ 
  --http-method GET \ 
  --type AWS_PROXY \ 
  --integration-http-method 
 GET \ 
  --uri 
 arn:aws:apigateway:region:lambda:path/2015-03-31/
functions/
arn:aws:lambda:<region>:<account-
id>:function:<function-
name>/invocations

Pararesource-id, especifique 
o ID docreate-resource
comando anterior.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Conceda permissão ao API 
Gateway para chamar a função 
de pesquisa do Lambda.

Execute o comando add-
permission da AWS CLI para dar 
permissão ao API Gateway para 
usar a função de pesquisa:

aws lambda add-permission \ 
  --function-name <function-
name> \ 
  --statement-id apigateway-
get \ 
  --action 
 lambda:InvokeFunction \ 
  --principal 
 apigateway.amazonaws.com \ 
  --source-arn 
 "arn:aws:execute-
api:<region>:<account-
id>:api-id/*/GET/search

Altere osource-arn caminho 
se você usou um nome de 
recurso de API diferente em vez 
desearch.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Implemente a API de pesquisa. Execute o comando create-
deployment da CLI da AWS 
para criar um recurso de estágio 
chamadodev:

aws apigateway create-
deployment \ 
  --rest-api-id <API-ID> \ 
  --stage-name dev

Se você atualizar a API, poderá 
usar o mesmo comando da CLI 
para reimplantá-la no mesmo 
estágio.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie e configure funções do Kibana

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login no console do Kibana. 1. Encontre o link para o 
Kibana no painel do domínio 
no console do Amazon 
OpenSearch Service. O URL 
está no formato:<domain-
endpoint>/_plugin/
kibana/.

2. Use o host bastion que você 
configurou no primeiro épico 
para acessar o console 
Kibana.

3. Faça login no console do 
Kibana usando o nome de 
usuário principal e a senha da 
etapa anterior, quando você 
criou o domínio do Amazon 
OpenSearch Service.

4. Quando solicitado a escolher 
um inquilino, escolha
Particular.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie e configure as funções do 
Kibana.

Para fornecer isolamento de 
dados e garantir que um inquilino 
não possa recuperar os dados de 
outro inquilino, você precisa usar 
a segurança de documentos, 
que permite que os inquilinos 
acessem somente documentos 
que contenham seu ID de 
inquilino.

1. No console Kibana, no painel 
de navegação, escolha
Segurança, Função.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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2. Crie uma nova função de 

inquilino.
3. Defina as permissões do 

cluster paraindices_all, o 
que dá permissões de criação, 
leitura, atualização e exclusão 
(CRUD) no índice do Amazon 
OpenSearch Service. 

4. Restrinja as permissões 
dotenant-data índice ao 
índice. (O nome do índice 
deve corresponder ao nome 
nas funções de pesquisa e 
índice do Lambda.) 

5. Defina as permissões de 
índice comoindices_all, 
para permitir que os usuários 
realizem todas as operações 
relacionadas ao índice. (Você 
pode restringir as operações 
para obter um acesso mais 
granular, dependendo dos 
seus requisitos.)

6. Para segurança em nível de 
documento, use a política a 
seguir para filtrar documentos 
por ID de inquilino e fornecer 
isolamento de dados para 
inquilinos em um índice 
compartilhado:

{ 
  "bool": { 
    "must": { 
      "match": { 
        "TenantId": 
 "Tenant-1" 
      } 
    } 
  }
}

O nome, propriedades e 
valores do índice diferenciam 
maiúsculas de minúsculas.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Mapeie usuários para funções. 1. Escolha a guia Usuários 
mapeados para a função e, 
em seguida, escolha Mapear 
usuários.

2. Na seção Funções de back-
end, especifique o ARN da 
função de inquilino do IAM 
que você criou anteriormente 
e escolha Mapear. Isso 
mapeia a função de inquilino 
do IAM com a função 
Kibana para que a pesquisa 
específica do inquilino retorne 
dados somente para esse 
inquilino. Por exemplo, se o 
nome da função IAM para 
Tenant-1 forTenant-1-
Role, especifique o ARN 
paraTenant-1-Role (no 
épico Criar e configurar 
funções de inquilino) na caixa
Funções de back-end da 
função Tenant-1 Kibana.

3. Repita as etapas 1 e 2 para o 
inquilino 2.

Recomendamos que você 
automatize a criação das 
funções de inquilino e Kibana 
no momento da integração do 
inquilino.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie o índice de dados do 
inquilino.

No painel de navegação, 
em Gerenciamento, escolha
Ferramentas de desenvolvimento
e execute o comando a seguir. 
Esse comando cria otenant-
data índice para definir o 
mapeamento daTenantId
propriedade.

PUT /tenant-data
{ 
  "mappings": { 
    "properties": { 
      "TenantId": { "type": 
 "keyword"} 
    } 
  }
}

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Criar VPC endpoints para o Amazon S3 e o AWS STS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um endpoint da VPC para o 
Amazon S3.

Execute o create-vpc-
endpointcomando da AWS CLI 
para criar um endpoint VPC 
para o Amazon S3. O endpoint 
permite que a função de índice 
Lambda na VPC acesse o 
serviço Amazon S3.

aws ec2 create-vpc-endpoint 
 \ 
  --vpc-id <VPC-ID> \ 
  --service-name 
 com.amazonaws.us-east-1.s3 
 \ 
  --route-table-ids <route-
table-ID>

Paravpc-id, especifique a VPC 
que você está usando para a 
função de índice do Lambda. 
Paraservice-name, use o 
URL correto para o endpoint 
do Amazon S3. Pararoute-
table-ids, especifique a tabela 
de rotas associada ao endpoint 
da VPC.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie um endpoint da VPC para o 
AWS STS.

Execute o create-vpc-
endpointcomando da CLI da 
AWS para criar um endpoint da 
VPC para o AWS Security Token 
Service (AWS STS). O endpoint 
permite que o índice do Lambda 
e as funções de pesquisa na 
VPC acessem o serviço AWS 
STS. As funções usam o AWS 
STS quando assumem a função 
do IAM.

aws ec2 create-vpc-endpoint 
 \ 
  --vpc-id <VPC-ID> \ 
  --vpc-endpoint-type 
 Interface \ 
  --service-name 
 com.amazonaws.us-east-1.sts 
 \ 
  --subnet-id <subnet-ID> \ 
  --security-group-id 
 <security-group-ID>

Paravpc-id, especifique a VPC 
que você está usando para o 
índice e as funções de pesquisa 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do Lambda. Parasubnet-
id, forneça a sub-rede na 
qual esse endpoint deve ser 
criado. Parasecurity-group-
id, especifique o grupo de 
segurança ao qual associar esse 
endpoint. (Pode ser o mesmo 
que o grupo de segurança que o 
Lambda usa.)

Teste a multilocação e o isolamento de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize os arquivos Python para 
as funções de índice e pesquisa.

1. Noindex_lambda_package.zip
arquivo, edite 
o lamba_index.py arquivo 
para atualizar o ID da conta da 
AWS, a região da AWS e as 
informações do endpoint do 
Elasticsearch.

2. Nosearch_lambda_package.zip
arquivo, edite 
olambda_search.py arquivo 
para atualizar o ID da conta da 
AWS, a região da AWS e as 
informações do endpoint do 
Elasticsearch.

Você pode obter o endpoint 
do Elasticsearch na guia
Visão geral do console 
do Amazon OpenSearch 
Service. Tem o formato<AWS-
Region>.es.amazonaws.com.

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Atualize o código Lambda. Use o update-function-
codecomando AWS CLI para 
atualizar o código do Lambda 
com as alterações feitas nos 
arquivos Python:

aws lambda update-function-
code \ 
  --function-name index-
lambda-function \ 
  --zip-file fileb://
index_lambda_package.zip

aws lambda update-function-
code \ 
  --function-name search-
lambda-function \ 

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  --zip-file fileb://
search_lambda_package.zip

Carregar dados brutos para o 
bucket do S3.

Use o comando cp da AWS 
CLI para carregar dados dos 
objetos Tenant-1 e Tenant-2 
notenantrawdata bucket 
(especifique o nome do bucket 
do S3 que você criou para essa 
finalidade):

aws s3 cp tenant-1-data 
 s3://tenantrawdata
aws s3 cp tenant-2-data 
 s3://tenantrawdata

O bucket do S3 é configurado 
para executar a função de índice 
do Lambda sempre que os 
dados são carregados para que 
o documento seja indexado no 
Elasticsearch.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Pesquise dados no console 
Kibana.

No console do Kibana, execute a 
seguinte consulta:

GET tenant-data/_search

Essa consulta exibe todos os 
documentos indexados no 
Elasticsearch. Nesse caso, 
você deve ver dois documentos 
separados para o Locatário-1 e o 
Inquilino-2.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a API de pesquisa do API 
Gateway.

1. No console do API Gateway, 
abra a API de pesquisa, 
escolha oGET método dentro 
do recurso de pesquisa e 
escolha Testar.

2. Na janela de teste, forneça 
a seguinte sequência de 
caracteres de consulta 
(diferencia maiúsculas de 
minúsculas) para o ID do 
inquilino e escolha Testar.

TenantId=Tenant-1

A função Lambda envia 
uma consulta ao Amazon 
OpenSearch Service que filtra 
o documento do locatário com 
base na segurança em nível 
de documento. O método 
retorna o documento que 
pertence ao Tenant-1.

3. Altere a string de consulta 
para:

TenantId=Tenant-2

Essa consulta retorna o 
documento que pertence ao 
Tenant-2.

Para ilustrações de tela, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2119).

Arquiteto de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
• AWS SDK for Python (Boto3)
• Documentação do AWS Lambda
• Documentação do Amazon API Gateway
• Documentação do Amazon S3
• Documentação OpenSearch do Amazon Service

• Controle de acesso refinado no Amazon OpenSearch Service
• Criar um aplicativo de pesquisa com o Amazon OpenSearch Service
• Como iniciar seus domínios OpenSearch do Amazon Service em uma VPC
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Informações adicionais
Modelos de particionamento de dados

Há três modelos comuns de particionamento de dados usados em sistemas multilocatários: silo, pool 
e híbrido. O modelo escolhido depende da conformidade, do vizinho barulhento, das operações e das 
necessidades de isolamento do seu ambiente.

Modelo de silo

No modelo de silo, os dados de cada inquilino são armazenados em uma área de armazenamento distinta, 
onde não há combinação de dados do inquilino. Você pode usar duas abordagens para implementar o 
modelo de silo com o Amazon OpenSearch Service: domínio por inquilino e índice por inquilino.

• Domínio por inquilino — Você pode usar um domínio separado do Amazon OpenSearch Service 
(sinônimo de um cluster do Elasticsearch) por inquilino. Colocar cada inquilino em seu próprio domínio 
oferece todos os benefícios associados a ter dados em uma construção autônoma. No entanto, essa 
abordagem apresenta desafios de gerenciamento e agilidade. Sua natureza distribuída torna mais difícil 
agregar e avaliar a saúde operacional e a atividade dos inquilinos. Essa é uma opção cara que exige 
que cada domínio do Amazon OpenSearch Service tenha, no mínimo, três nós principais e dois nós de 
dados para cargas de trabalho de produção.

• Índice por inquilino — Você pode colocar os dados do inquilino em índices separados dentro de um 
cluster do Amazon OpenSearch Service. Com essa abordagem, você usa um identificador de inquilino 
ao criar e nomear o índice, pré-anexando o identificador do inquilino ao nome do índice. A abordagem 
de índice por inquilino ajuda você a atingir suas metas de silo sem introduzir um cluster completamente 
separado para cada inquilino. No entanto, você pode enfrentar pressão de memória se o número de 
índices aumentar, porque essa abordagem exige mais fragmentos e o nó principal precisa lidar com 
mais alocação e rebalanceamento.

Isolamento no modelo de silo — No modelo de silo, você usa políticas do IAM para isolar os domínios 
ou índices que contêm os dados de cada inquilino. Essas políticas impedem que um inquilino acesse 
os dados de outro inquilino. Para implementar seu modelo de isolamento de silos, você pode criar uma 
política baseada em recursos que controla o acesso ao seu recurso de inquilino. Geralmente, essa é uma 
política de acesso ao domínio que especifica quais ações um diretor pode realizar nos sub-recursos do 
domínio, incluindo índices e APIs do Elasticsearch. Com as políticas baseadas em identidade do IAM, 
você pode especificar ações permitidas ou negadas no domínio, nos índices ou nas APIs do Amazon 
OpenSearch Service. OAction  elemento de uma política do IAM descreve a ação ou ações específicas 
que são permitidas ou negadas pela política, e oPrincipal  elemento especifica as contas, os usuários 
ou as funções afetadas.

O exemplo de política a seguir concede ao Tenant-1 acesso total (conforme especificado pores:*) 
somente aos sub-recursos dotenant-1 domínio. O final/* doResource  elemento indica que essa 
política se aplica aos sub-recursos do domínio, não ao domínio em si. Quando essa política está em vigor, 
os inquilinos não têm permissão para criar um novo domínio ou modificar configurações em um domínio 
existente.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::aws-account-id:user/Tenant-1" 
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         }, 
         "Action": "es:*", 
         "Resource": "arn:aws:es:Region:account-id:domain/tenant-1/*" 
      } 
   ]
}

Para implementar o modelo de silo de locatário por índice, você precisaria modificar esse exemplo de 
política para restringir ainda mais o Tenant-1 ao índice ou índices especificados, especificando o nome do 
índice. O exemplo de política a seguir restringe o Tenant-1 aotenant-index-1 índice. 

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Tenant-1" 
         }, 
         "Action": "es:*", 
         "Resource": "arn:aws:es:Region:account-id:domain/test-domain/tenant-index-1/*" 
      } 
   ]
}

Modelo de piscina

No modelo de pool, todos os dados do inquilino são armazenados em um índice dentro do mesmo 
domínio. O identificador do inquilino é incluído nos dados (documento) e usado como chave de partição, 
para que você possa determinar quais dados pertencem a qual inquilino. Esse modelo reduz a sobrecarga 
de gerenciamento. Operar e gerenciar o índice agrupado é mais fácil e eficiente do que gerenciar vários 
índices. No entanto, como os dados do inquilino estão misturados no mesmo índice, você perde o 
isolamento natural do inquilino que o modelo de silo fornece. Essa abordagem também pode degradar o 
desempenho devido ao efeito ruidoso do vizinho.

Isolamento de inquilinos no modelo de piscina — Em geral, é difícil implementar o isolamento do inquilino 
no modelo de piscina. O mecanismo do IAM usado com o modelo de silo não permite que você descreva o 
isolamento com base no ID do inquilino armazenado em seu documento.

Uma abordagem alternativa é usar o suporte de controle de acesso refinado (FGAC) fornecido pela Open 
Distro para Elasticsearch. O FGAC permite controlar permissões em um nível de índice, documento ou 
campo. Com cada solicitação, o FGAC avalia as credenciais do usuário e autentica o usuário ou nega o 
acesso. Se o FGAC autenticar o usuário, obterá todas as funções mapeadas para esse usuário e usará o 
conjunto completo de permissões para determinar como lidar com a solicitação. 

Para obter o isolamento necessário no modelo agrupado, você pode usar a segurança em nível de 
documento, que permite restringir uma função a um subconjunto de documentos em um índice. O exemplo 
de função a seguir restringe as consultas ao Tenant-1. Ao aplicar essa função ao inquilino 1, você pode 
obter o isolamento necessário. 

{ 
   "bool": { 
     "must": { 
       "match": { 
         "tenantId": "Tenant-1" 
       } 
     } 
   } 
 }
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Modelo híbrido

O modelo híbrido usa uma combinação dos modelos de silo e piscina no mesmo ambiente para oferecer 
experiências únicas para cada nível de inquilino (como níveis gratuito, padrão e premium). Cada camada 
segue o mesmo perfil de segurança usado no modelo de pool.

Isolamento de inquilinos no modelo híbrido — No modelo híbrido, você segue o mesmo perfil de segurança 
do modelo de pool, em que o uso do modelo de segurança FGAC no nível do documento fornece 
isolamento do inquilino. Embora essa estratégia simplifique o gerenciamento de clusters e ofereça 
agilidade, ela complica outros aspectos da arquitetura. Por exemplo, seu código exige complexidade 
adicional para determinar qual modelo está associado a cada inquilino. Você também precisa garantir 
que as consultas de um único inquilino não saturem todo o domínio e degradem a experiência de outros 
inquilinos. 

Testando no API Gateway

Janela de teste para consulta Tenant-1

Janela de teste para consulta Tenant-2

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Segredos de cache usando extensões do AWS 
Lambda

Criado por HARI OHM PRASATH RAJAGOPAL (AWS), Karan Shah (AWS) e Giridhar Shyam 
Sankararaman (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; 
nativo da nuvem; sem servidor; 
desenvolvimento e teste de 
software

Carga horária: Código de código 
aberto

Serviços da AWS: AWS Lambda; 
AWS Secrets Manager

Resumo
Esse padrão demonstra como hospedar um servidor HTTP que armazena em cache os segredos 
necessários para uma função do AWS Lambda. A extensão do Lambda faz o seguinte:

• Hospeda um servidor HTTP local, que é invocado por uma função Lambda para recuperar o segredo em 
vez de recuperá-lo diretamente do AWS Secrets Manager.

• Usa um arquivo config.yaml dentro da função Lambda para obter a lista de segredos que devem ser 
armazenados em cache na memória.
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• Atualiza o cache de segredos com base no valor (em minutos) definido na variável de 
ambienteCACHE_TIMEOUT. Se nenhum valor for especificado, o padrão será 10.

Essa extensão é útil nos seguintes casos de uso:

• Se a função Lambda precisar acessar o Secrets Manager para ler um segredo, o segredo poderá ser 
armazenado em cache como parte da inicialização da extensão em vez de ser obtido como parte da 
primeira solicitação do Lambda. Isso ajuda a evitar um arranque a frio. 

• A função Lambda especifica quais segredos são armazenados em cache usando o arquivo de 
configuração (config.yaml), que faz parte do pacote de implantação.

• A função Lambda permite a expiração do cache na memória, que pode ser configurado como uma 
variável de ambiente Lambda.

• A empresa pode manter a camada de cache na memória em vez de usar um armazenamento /tmp para 
ler e gravar valores no Secrets Manager.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 1.7 ou posterior, instalada e configurada no macOS, 

Linux ou Windows.
• Utilitário Zip instalado no sistema local.
• O código que está na seção Anexos, que contém o código para criar uma extensão do Lambda como 

uma camada. Os detalhes estão na seção Informações adicionais.

Arquitetura
Arquitetura

O diagrama a seguir fornece uma visão de alto nível de todos os componentes.

1. Os segredos são armazenados em cache com base noconfig.yaml arquivo definido dentro do pacote 
de implantação da função Lambda, e o cache é atualizado com base nas variáveis de ambiente.

2. Com base nas chaves especificadas no interiorconfig.yaml, os segredos são lidos e armazenados 
em cache na memória a partir do Secrets Manager.

3. A função Lambda lê o segredo fazendo uma chamada HTTP GET para a extensão, e a extensão 
retorna o valor do cache na memória.

Inicializando a extensão e lendo segredos do cache

O diagrama de sequência a seguir mostra a inicialização da extensão Lambda e como a função Lambda lê 
segredos em cache usando o servidor HTTP hospedado dentro da extensão.

A sequência de eventos dentro da função Lambda e da extensão inclui o seguinte.

1. A extensão é inicializada primeiro antes da função Lambda, com base no ciclo de vida. Como parte 
da inicialização, a extensão lê oconfig.yaml arquivo da função Lambda no caminho padrão (/var/
task) e obtém a lista de segredos que precisam ser armazenados em cache.
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2. Quando a extensão tem uma lista de chaves que precisam ser buscadas, ela invoca o Secrets Manager 
Segredos para obter todos os segredos (especificados emconfig.yaml) e armazená-los na memória.

3. A extensão inicia o servidor de HTTP local.
4. Para obter o valor secreto, a função Lambda faz uma <secretname>chamada HTTP GET: /cache/ para 

a extensão.

Observações: O servidor web é disponibilizado localmente para o ambiente de execução do Lambda. A 
comunicação entre a função Lambda e o servidor web é em HTTP. Supõe-se que isso seja bom, pois 
este exemplo é para demonstrar a capacidade de se comunicar com o cache localmente.

5. A extensão retorna o valor em cache para a função Lambda com base no parâmetrosecretname path.

Tecnologia

• AWS Lambda
• AWS Secrets Manager
• Servidor da web do HTTP

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CLI: a AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta unificada para gerenciar os 
serviços da AWS.

• AWS Lambda: o AWS Lambda oferece suporte para execução de código sem provisionar ou gerenciar 
servidores.

• AWS Secrets Manager: o AWS Secrets Manager permite a substituição de credenciais codificadas, 
incluindo senhas, por uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo. Como o 
Secrets Manager pode alternar automaticamente o segredo de acordo com um cronograma, você pode 
substituir segredos de longo prazo por segredos de curto prazo, reduzindo o risco de comprometimento.

• Cliente Git — O Git fornece ferramentas de interface gráfica, ou você pode usar a linha de comando ou 
uma ferramenta de desktop para verificar os artefatos necessários GitHub.

• Node.js — Node.js é um ambiente de JavaScript execução orientado por eventos projetado para criar 
aplicativos de rede escaláveis. O tempo de execução do Node.js deve ser instalado no sistema local.

Epopeias
Crie um segredo no Secrets Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um segredo no Secrets 
Manager.

Execute o comando que está na 
seção Informações adicionais. 
O comando pressupõe que 
você tenha colocado seu 
segredo, como este exemplo 
de estrutura de texto de 
Notação de JavaScript Objeto 
(JSON){"username":"janedoe","password":" 
aBC1D2*!3EE"}, 
em um arquivo 
chamadomycreds.json.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS
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Criar a função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma nova função Lambda. No AWS Management Console, 
escolha Lambda e, em seguida, 
escolha Criar função. Crie uma 
nova função Lambda em tempo 
de execução do Node.js com o 
nomeSecrets-Extension-
Lambda-Test. Aumente a 
memória do Lambda para 1200 
MB e o tempo limite para 30 
segundos.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS

Atribua uma política à função do 
IAM do Lambda.

Escolha a guia Configuração e 
navegue até a guia Permissão. 
Em Função de execução, 
escolha o link do nome da 
função para abrir a função 
anexada no AWS Identity 
and Access Management 
(IAM). Anexe a política do
SecretsManagerReadWrite à 
função. 

Observações: Como prática 
recomendada, crie uma política 
do IAM com permissão somente 
para leitura no segredo que 
precisa ser armazenado em 
cache e atribua-a à função do 
IAM.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS

Atualize o código do 
manipulador.

Escolha a guia Código e atualize 
a função com o código incluído 
na seção Informações adicionais. 
O código invoca o servidor local 
hospedado dentro da extensão 
Lambda para ler o valor do 
segredo em vez de ir diretamente 
para o Secrets Manager.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS

Crie o arquivo de configuração 
do cache de segredos.

Na guia Código da função 
Lambda, crie um novo arquivo 
chamado noconfig.yaml
diretório raiz (junto com index.js) 
com o conteúdo especificado 
na seção Informações 
adicionais. Certifique-se de que 
a formatação do arquivo yaml 
seja sintaticamente apropriada 
(conforme fornecido na seção
Informações adicionais). 
Se você estiver copiando o 
arquivo do arquivo secrets.zip 
anexado, certifique-se de que 

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o conteúdo esteja formatado 
adequadamente antes de 
implantar a função Lambda.

O valorsecret_now é o nome 
do segredo que você criou 
na etapa anterior e que será 
armazenado em cache pela 
extensão. Se você quiser 
que mais segredos sejam 
armazenados em cache, 
continue adicionando-os aqui. 
Escolha o botão Implantar.

Crie o cache, o tempo limite de 
reconstrução e atualize o tempo 
de execução do Lambda.

Crie uma nova 
variávelCACHE_TIMEOUT de 
ambiente e defina o valor em 
minutos. O cache será atualizado 
com base nesse valor. 

Observações: Se o valor do 
ambiente não for encontrado, o 
cache será atualizado a cada 10 
minutos.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS

Implante a extensão Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a extensão Lambda. Para implantar a extensão e 
associar a camada à função 
Lambda, execute o comando 
que está na seção Informações 
adicionais.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS

Invocar a função do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Invocar a função do Lambda. Para invocar a função 
Lambda, use o comando que 
está na seção Informações 
adicionais. A função deve 
retornarStatusCode:200.

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS

Verifique a invocação da extensão Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a invocação da 
extensão Lambda.

No CloudWatch console da 
Amazon, navegue até Logs,

Desenvolvedor, administrador de 
sistemas da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Log Groups. Selecione o 
grupo de logs /aws/lambda/
Secrets-Extension-
Lambda-Test. Visualize o 
fluxo de log para ver o log de 
tempo de execuçãoResponse 
from cache seguido pela 
senhauser name e armazenada 
emmycred.json.

Recursos relacionados
• Criação de extensões para o AWS Lambda
• Exemplos de extensões do AWS Lambda
• Referência de comando da AWS CLI para Secrets Manager  
• Conceitos básicos do AWS Lambda

Informações adicionais
Crie um segredo

O comando a seguir pressupõe que você tenha colocado seu segredo, como este exemplo de estrutura 
de texto JSON{"username":"janedoe","password":" aBC1D2*!3EE"}, em um arquivo 
chamadomycreds.json.

aws secretsmanager create-secret --name secret_now --secret-string file://mycreds.json

Atualize o código do manipulador

Um exemplo com o código a seguir estáexample-function/index.js nos arquivos compactados 
fornecidos na seção Anexos.

exports.handler = function(event, context, callback) { 
    const https = require('http') 
    const options = { 
        hostname: 'localhost', 
        port: 8080, 
        path: '/cache/secret_now', 
        method: 'GET' 
    } 
    const req = https.request(options, res => { 
        res.on('data', d => { 
            console.log("Response from cache: "+d); 
            return d; 
        }) 
    }) 
    req.on('error', error => { 
        console.error(error) 
    }) 
    req.end()
};

Crie um arquivo de configuração de cache secreto
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Crie umconfig.yaml arquivo na guia Código da função Lambda, abaixo do diretório raiz. No 
exemplo,secret_now é o nome do segredo que foi criado na etapa anterior e será armazenado em cache 
pela extensão. Para armazenar segredos adicionais em cache, adicione-os a esse arquivo.

SecretManagers: 
  - secrets: 
    - secret_now

Implante a extensão Lambda

> chmod +x deploy.sh
> ./deploy.sh

Invocar a função do Lambda

aws lambda invoke \ 
 --function-name "Secrets-Extension-Lambda-Test" \ 
 --payload '{"payload": "hello"}' /tmp/invoke-result \ 
 --cli-binary-format raw-in-base64-out \ 
 --log-type Tail

A função deve retornar"StatusCode": 200.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Converta e descompacte dados de EBCDIC em 
ASCII

Criado por Luis Gustavo Dantas (AWS)

Repositório de código:

• Utilitários de dados de 
mainframe

Meio ambiente: Produção Origem:  Dados EBCDIC de 
mainframe

Destino:  Dados ASCII 
distribuídos/modernizados na 
nuvem

Tipo R: N/D Carga horária: IBM

Tecnologias: Modernização; 
bancos de dados; 
armazenamento e backup

Serviços da AWS: Amazon EBS; 
Amazon EC2

Resumo
Como os mainframes normalmente hospedam dados comerciais críticos, a modernização dos dados é 
uma das tarefas mais importantes ao migrar dados para a nuvem da Amazon Web Services (AWS) ou 
outro ambiente do American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Em mainframes, os dados 
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normalmente são codificados no formato de código de intercâmbio decimal codificado em binário estendido 
(EBCDIC). A exportação de bancos de dados, Método de Acesso ao Armazenamento Virtual (VSAM) ou 
arquivos simples geralmente produz arquivos EBCDIC binários compactados, que são mais complexos de 
migrar. A solução de migração de banco de dados mais usada é a captura de dados de alteração (CDC), 
que, na maioria dos casos, converte automaticamente a codificação de dados. No entanto, os mecanismos 
do CDC podem não estar disponíveis para esses bancos de dados, VSAM ou arquivos simples. Para 
esses arquivos, é necessária uma abordagem alternativa para modernizar os dados.

Esse padrão descreve como modernizar os dados EBCDIC convertendo-os para o formato ASCII. Após a 
conversão, você pode carregar os dados em bancos de dados modernos ou fazer com que os aplicativos 
na nuvem processem os dados diretamente. O padrão usa o script de conversão e os arquivos de amostra 
no mainframe-data-utilities GitHub repositório.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um arquivo de entrada EBCDIC e seu caderno correspondente de linguagem comum orientada 

a negócios (COBOL). Um exemplo de arquivo EBCDIC e um caderno COBOL estão incluídos no
mainframe-data-utilities GitHub repositório. Para obter mais informações sobre os cadernos do COBOL, 
consulte o Guia de Programação do Enterprise COBOL for z/OS 6.3 no site da IBM.

Limitações

• A solução atual do Python não oferece suporte a arquivos bloqueados de variáveis (documentação da 
IBM).

• Os layouts de arquivo definidos nos programas COBOL não são suportados. Eles devem ser 
disponibilizados separadamente.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Dados EBCDIC em um mainframe
• Caderno COBOL

Pilha de tecnologias de destino

• Instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma nuvem privada virtual (VPC)
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• Python e seus pacotes necessários, JavaScript Object Notation (JSON), sys e datetime
• Arquivo plano ASCII pronto para ser lido por um aplicativo moderno ou carregado em uma tabela de 

banco de dados relacional

Arquitetura alvo

O diagrama da arquitetura mostra o processo de conversão de um arquivo EBCDIC em um arquivo ASCII 
em uma instância do EC2:

1. Usando oparse_copybook_to_json.py script, você converte o caderno COBOL em um arquivo 
JSON.
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2. Usando o arquivo JSON e oextract_ebcdic_to_ascii.py script, você converte os dados EBCDIC 
em um arquivo ASCII.

Automação e escala

Depois que os recursos necessários para as primeiras conversões manuais de arquivos estiverem 
disponíveis, você poderá automatizar a conversão de arquivos. Esse padrão não inclui instruções para 
automação. Há várias maneiras de automatizar a conversão. A seguir está uma visão geral de uma 
possível abordagem:

1. Encapsular a Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) e os comandos de script do Python em 
um script de shell.

2. Crie uma função do AWS Lambda que envie de forma assíncrona o trabalho de script de shell para 
uma instância do EC2. Para obter mais informações, consulte Agendar tarefas de SSH usando o AWS 
Lambda.

3. Crie um acionador do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que invocar a função Lambda toda 
vez que um arquivo legado é carregado. Para obter mais informações, consulte Uso de um acionador do 
Amazon S3 para invocar uma função do Lambda.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais precisar e aumentá-los ou reduzi-los 
rapidamente.

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso a 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

Outras ferramentas

• GitHubé um serviço de hospedagem de código que fornece ferramentas de colaboração e controle de 
versão.

• Python é uma linguagem de programação de alto nível.

Código

O código desse padrão está disponível no mainframe-data-utilities GitHub repositório.

Epopeias
Prepare a instância do EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie uma instância do EC2. A instância do EC2 deve estar 
executando o Linux e ter acesso 
de saída à Internet. Isso permite 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que a instância acesse o código-
fonte do Python disponível em 
GitHub. Para criar a instância:

1. Abra o Console de 
Gerenciamento da 
AWS em https://
console.aws.amazon.com/ec2.

2. Executar uma instância do 
EC2 Linux. Use um endereço 
IP público e permita o acesso 
de entrada pela porta 22. 
Certifique-se de que o 
tamanho de armazenamento 
da instância seja pelo menos o 
dobro do tamanho do arquivo 
de dados EBCDIC. Para 
obter instruções, consulte a
documentação do Amazon 
EC2.

Instale o Python e o Git. 1. Usando um cliente de shell 
seguro (SSH), conecte-se à 
instância do EC2 que você 
acabou de iniciar. Para obter 
mais informações, consulte
Connect à instância do Linux.

2. Instale o Python 3.8 ou 
posterior a partir do site do
Python.

3. No console do Amazon EC2, 
execute o comando a seguir. 
Isso instala o Git na instância 
do EC2.

sudo yum install git

4. Execute o seguinte comando e 
confirme se o Git foi instalado 
com êxito.

git –version

AWS geral, Linux
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o GitHub repositório. 1. No console do Amazon EC2, 
execute o comando a seguir. 
Isso clona omainframe-data-
utilities repositório GitHub 
e abre o local de cópia padrão, 
ahome pasta.

git clone git://github.com/
aws-samples/mainframe-data-
utilities.git

2. Na pasta inicial, confirme 
se amainframe-data-
utilities pasta está presente.

AWS geral, GitHub

Crie o arquivo ASCII a partir dos dados EBCDIC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise o caderno COBOL no 
arquivo de layout JSON.

Dentro damainframe-data-
utilities pasta, execute 
oparse_copybook_to_json.py
script. Esse módulo de 
automação lê o layout do arquivo 
de um caderno COBOL e cria 
um arquivo JSON. O arquivo 
JSON contém as informações 
necessárias para interpretar e 
extrair os dados do arquivo de 
origem. Isso cria os metadados 
JSON do caderno COBOL. Use 
o comando de Parse COBOL 
copybook para JSON na seção
Informações adicionais.

O script imprime os argumentos 
recebidos.

-----------------------------------------------------------------------
Copybook 
 file...............| 
 LegacyReference/
COBPACK2.cpy
Parsed copybook (JSON 
 List).| sample-data/
cobpack2-list.json
JSON Dict 
 (documentation)...| sample-
data/cobpack2-dict.json
ASCII 
 file..................| 
 sample-data/
COBPACK.ASCII.txt
EBCDIC 
 file.................| 

AWS geral, Linux
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 sample-data/
COBPACK.OUTFILE.txt
Print 
 each..................| 
 10000
-----------------------------------------------------------------------

Para obter mais informações 
sobre os argumentos, consulte 
o arquivo README no GitHub 
repositório.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inspecione o arquivo de layout 
JSON.

1. Navegue até o caminho 
de saída definido 
noparse_copybook_to_json.py
script.

2. Verifique a hora de criação 
dosample-data/cobpack2-
list.json arquivo para 
confirmar que você selecionou 
o arquivo de layout JSON 
apropriado.

3. Examine o arquivo JSON e 
confirme se o conteúdo é 
semelhante ao seguinte:

 "input": "extract-
ebcdic-to-ascii/
COBPACK.OUTFILE.txt", 
 "output": "extract-ebcdic-
to-ascii/COBPACK.ASCII.txt", 
 "max": 0, 
 "skip": 0, 
 "print": 10000, 
 "lrecl": 150, 
 "rem-low-values": true, 
 "separator": "|", 
 "transf": [ 
 { 
 "type": "ch", 
 "bytes": 19, 
 "name": "OUTFILE-TEXT" 
 } 

Os atributos mais importantes do 
arquivo de layout JSON são:

• input — Contém o caminho 
do arquivo EBCDIC a ser 
convertido

• output — Define o caminho 
em que o arquivo ASCII será 
gerado

• lrecl: especifica o tamanho em 
bytes do tamanho do registro 
lógico

• transf — Lista todos os 
campos e seu tamanho em 
bytes

Para obter mais informações 
sobre o arquivo de layout do 
JSON, consulte o arquivo 
README no GitHub repositório.

AWS geral, JSON
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar o arquivo ASCII. Execute 
oextract_ebcdic_to_ascii.py
script, que está incluído no 
GitHub repositório clonado. 
Esse script lê o arquivo EBCDIC 
e grava um arquivo ASCII 
convertido e legível.

python3 
 extract_ebcdic_to_ascii.py 
 -local-json sample-data/
cobpack2-list.json

Conforme o script processa os 
dados do EBCDIC, ele imprime 
uma mensagem para cada lote 
de 10.000 registros. Veja o 
exemplo a seguir.

 ----------------------------------------------------- 
 Parameter 
 file.............| sample-
data/cobpack2-list.json 
 2021-09-06 16:22:28.551353 
 | Records processed: 10000 
 2021-09-06 16:22:29.045221 
 | Records processed: 20000 
 2021-09-06 16:22:29.539174 
 | Records processed: 30000 
 2021-09-06 16:22:30.030418 
 | Records processed: 40000 
 2021-09-06 16:22:30.521879 
 | Records processed: 50000 
 2021-09-06 16:22:30.994222 
 | Records processed: 60000 
 2021-09-06 16:22:31.464385 
 | Records processed: 70000 
 2021-09-06 16:22:31.934501 
 | Records processed: 80000

Para obter informações sobre 
como alterar a frequência de 
impressão, consulte o arquivo 
README no GitHub repositório.

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Examine o arquivo ASCII. 1. Verifique a hora de criação 
doextract-ebcdic-to-
ascii/COBPACK.ASCII.txt
arquivo para verificar se ele foi 
criado recentemente.

2. No console do Amazon EC2, 
insira o comando a seguir. 
Isso abre o primeiro registro do 
arquivo ASCII.

head sample-data/
COBPACK.ASCII.txt -n 1

3. Examine o conteúdo do 
primeiro registro. Como os 
arquivos EBCDIC geralmente 
são binários, eles não têm 
caracteres especiais de 
retorno de transporte e 
alimentação de linha (CRLF). 
Oextract_ebcdic_to_ascii.py
script adiciona um caractere de 
barra vertical como separador 
de coluna, que é definido nos 
parâmetros do script. Se você 
usou a amostra de dados 
EBCDIC fornecida, para obter 
o resultado, consulte Amostra 
de dados ASCII na seção
Informações adicionais.

AWS geral, Linux
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Avalie o arquivo EBCDIC. No console do Amazon EC2, 
insira o comando a seguir. 
Isso abre o primeiro registro do 
arquivo EBCDIC.

head sample-data/
COBPACK.OUTFILE.txt -c 150 | 
 xxd

Se você usou o arquivo EBCDIC 
de amostra, o resultado é o 
seguinte.

 00000000: 60f0 f0f0 f0f0 
 f0f0 f0f0 f1f0 f0f0 f0f0 
 `............... 
 00000010: f0f0 f0f0 
 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f1f0 
 f0f0 ................ 
 00000020: f0f0 f0f0 
 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 
 f1f0 ................ 
 00000030: f0f0 f0f0 
 f0f0 d000 0000 0005 f5e1 
 00fa ................ 
 00000040: 0a1f 0000 
 0000 0005 f5e1 00ff ffff 
 fffa ................ 
 00000050: 0a1f 0000 
 000f 0000 0c10 0000 000f 
 1000 ................ 
 00000060: 0000 0d00 
 0000 0000 1000 0000 0f00 
 0000 ................ 
 00000070: 0000 1000 
 0000 0dc1 c100 0000 0000 
 0000 ................ 
 00000080: 0000 0000 
 0000 0000 0000 0000 0000 
 0000 ................ 
 00000090: 0000 0000 
 0000 ......

Para avaliar a equivalência 
entre os arquivos de origem 
e de destino, é necessário 
um conhecimento abrangente 
do EBCDIC. Por exemplo, o 
primeiro caractere do arquivo 
EBCDIC de amostra é um hífen 
(-). Na notação hexadecimal 
do arquivo EBCDIC, esse 
caractere é representado por60, 
e na notação hexadecimal do 
arquivo ASCII, esse caractere é 
representado por2D. Para obter 
uma tabela de conversão de 

AWS geral, Linux, EBCDIC
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
EBCDIC para ASCII, consulte
EBCDIC para ASCII no site da 
IBM.

Recursos relacionados
Referências

• O conjunto de caracteres EBCDIC (documentação da IBM)
• EBCDIC para ASCII (documentação da IBM)
• COBOL (documentação da IBM)
• Conceitos básicos da JCL (documentação da IBM)
• Connect à instância do Linux (documentação do Amazon EC2)

Tutoriais

• Agendamento de trabalhos de SSH usando o AWS Lambda (publicação no blog da AWS)
• Usar um acionador do Amazon S3 para invocar uma função do Lambda (documentação do AWS 

Lambda)

Informações adicionais
Analisar o caderno COBOL em JSON

O comando a seguir converte o copybook do COBOL em um arquivo JSON.

python3 parse_copybook_to_json.py -copybook LegacyReference/COBPACK2.cpy -output sample-
data/cobpack2-list.json -dict sample-data/cobpack2-dict.json -ebcdic sample-data/
COBPACK.OUTFILE.txt -ascii sample-data/COBPACK.ASCII.txt -print 10000

Amostra de dados ASCII

Se você usou o arquivo EBCDIC de amostra fornecido, o seguinte é o primeiro registro no arquivo ASCII.

-000000000100000000|000000000100000000|-000000000100000000|0|0|
100000000|-100000000|100000000|-100000000|00000|00000|100000000|-100000000|
0000000000100000000|-0000000000100000000|A|A||

Implemente aplicativos de várias pilhas usando o 
AWS CDK com TypeScript

Criado pelo Dr. Rahul Gaikwad (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Modernização; 
Migração; DevOps

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho
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Resumo

Serviços da AWS: Amazon API 
Gateway; AWS Lambda; Amazon 
Kinesis

Resumo
Esse padrão fornece uma step-by-step abordagem para implantação de aplicativos na Amazon Web 
Services (AWS) usando o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) com TypeScript. Como exemplo, o 
padrão implanta um aplicativo de análise em tempo real sem servidor.

O padrão cria e implanta aplicativos de pilha aninhados. A CloudFormation pilha principal da AWS chama 
as pilhas secundárias ou aninhadas.  Cada pilha secundária cria e implanta os recursos da AWS definidos 
na CloudFormation pilha. O AWS CDK Toolkit, o comando de interface de linha de comando (CLI)cdk, é a 
interface principal para as CloudFormation pilhas.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Nuvem privada virtual (VPC) e sub-redes existentes
• Kit de ferramentas do AWS CDK instalado e configurado
• Um usuário com permissões de administrador e um conjunto de chaves de acesso.
• Node.js
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)

Limitações

• Como o AWS CDK usa a AWS CloudFormation, os aplicativos do AWS CDK estão sujeitos a cotas 
CloudFormation de serviço. Para obter mais informações, consulte  CloudFormation Cotas da AWS.

Versões do produto

Esse padrão foi construído e testado usando as seguintes ferramentas e versões.

• Kit de ferramentas do AWS CDK 1.83.0
• Node.js 14.13.0
• npm 7.0.14

O padrão deve funcionar com qualquer versão do AWS CDK ou npm. Observe que as versões 13.0.0 a 
13.6.0 do Node.js não são compatíveis com o AWS CDK.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Amplify
• Amazon API Gateway
• CDK DA AWS
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Ferramentas

• Amazon CloudFront
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB
• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon Kinesis Data Streams
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a implantação de aplicativos de várias pilhas usando o AWS CDK com 
TypeScript.

O diagrama seguinte mostra a arquitetura do exemplo de aplicação em tempo real sem servidor.

Ferramentas
Ferramentas

• O AWS Amplify Console é o centro de controle para implantações completas de aplicativos móveis e 
web na AWS. A hospedagem do Amplify Console fornece um fluxo de trabalho baseado em git para 
hospedar aplicações Web de pilha completa sem servidor com implantação contínua. A interface de 
usuário do administrador é uma interface visual para desenvolvedores web e móveis de front-end 
criarem e gerenciarem back-ends de aplicativos fora do console da AWS.

• O Amazon API Gateway é um serviço da AWS para criação, publicação, manutenção, monitoramento e 
proteção de REST e WebSocket APIs em qualquer escala.

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• O AWS CDK Toolkit é um kit de desenvolvimento de nuvem de linha de comando que ajuda você a 
interagir com seu aplicativo AWS CDK. O comandocdk CLI é a principal ferramenta para interagir com 
seu aplicativo AWS CDK. Ele executa seu aplicativo, interroga o modelo de aplicativo que você definiu e 
produz e implanta os CloudFormation modelos da AWS gerados pelo AWS CDK.

• CloudFrontO Amazon é um serviço da Web que acelera a distribuição de conteúdo estático e dinâmico 
da Web, como arquivos .HTML, ..HTML e arquivos de imagem. CloudFront fornece seu conteúdo por 
meio de uma rede mundial de datacenters chamada pontos de presença para menor latência e melhor 
desempenho.

• O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para suas aplicações 
Web e móveis. Seus usuários podem fazer login diretamente ou por meio de terceiros.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido e previsível com escalabilidade integrada.

• O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço totalmente gerenciado para fornecer dados de streaming
em tempo real para destinos como o Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service, 
Splunk e quaisquer endpoints de HTTP personalizados de propriedade de provedores de serviços de 
terceiros compatíveis.

• O Amazon Kinesis Data Streams é um serviço para coletar e processar grandes fluxos de registros de 
dados em tempo real.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que suporta a execução de código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
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automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga apenas pelo 
tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em execução.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Código

O código para esse padrão está anexado.

Epopéias
Instale o AWS CDK Toolkit

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS CDK Toolkit. Para instalar o AWS CDK Toolkit 
globalmente, execute o comando 
a seguir.

npm install -g aws-cdk

DevOps

Verificar versão do Para verificar a versão do AWS 
CDK Toolkit, execute o comando 
a seguir. 

cdk --version

DevOps

Configurar credenciais da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar credenciais. Para configurar as credenciais, 
execute oaws configure
comando e siga as instruções.

$aws configure
AWS Access Key ID [None]:  
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 your_secret_access_key
Default region name [None]:
Default output format 
 [None]:

DevOps

Baixe o código do projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o código do projeto em 
anexo.

Para obter mais informações 
sobre o diretório e a estrutura 
do arquivo, consulte a seção
Informações adicionais.

DevOps
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Inicialize o ambiente AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o bootstrap do ambiente. Para implantar o CloudFormation 
modelo da AWS na conta e na 
região da AWS que você deseja 
usar, execute o comando a 
seguir.

cdk bootstrap <account>/
<Region>

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

DevOps

Crie e implante o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o projeto. Para criar o código do projeto, 
execute onpm run build
comando.

DevOps

Implante o projeto. Para implantar o código do 
projeto, execute ocdk deploy
comando.

 

Verificar as saídas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a criação da pilha. No AWS Management Console, 
escolha CloudFormation. Nas 
pilhas do projeto, verifique se 
uma pilha principal e duas pilhas 
secundárias foram criadas.

DevOps

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Enviar dados ao Kinesis Data 
Streams.

Configure sua conta da AWS 
para enviar dados para o Kinesis 
Data Streams usando o Amazon 
Kinesis Data Generator (KDG). 
Para obter mais informações, 
consulte Amazon Kinesis Data 
Generator.

DevOps
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um usuário do Amazon 
Cognito.

Para criar um usuário do Amazon 
Cognito, baixe o CloudFormation 
modelo cognito-setup.json na 
seção Criar um usuário do 
Amazon Cognito na página de 
ajuda do Kinesis Data Generator. 
Inicie o modelo e insira seu nome 
de usuário e senha do Amazon 
Cognito.

A guia Saídas lista a URL do 
Kinesis Data Generator.

DevOps

Faça login no Kinesis Data 
Generator

Para fazer login no KDG, use as 
credenciais do Amazon Cognito 
que você forneceu e a URL do 
Kinesis Data Generator.

DevOps

Testar o aplicativo No KDG, em Modelo de registro,
Modelo 1, cole o código de teste 
da seção Informações adicionais
e escolha Enviar dados.

DevOps

Teste o API Gateway. Depois que os dados forem 
ingeridos, teste o API Gateway 
usando oGET método para 
recuperar dados.

DevOps

Recursos relacionados
Referências

• Cloud Development Kit da AWS
• AWS CDK ativado GitHub
• Trabalhar com pilhas aninhadas
• Exemplo de exemplo da AWS: análise em tempo real sem servidor

Informações adicionais
Detalhes do diretório e do arquivo

Esse padrão configura as três pilhas a seguir.

• parent-cdk-stack.ts— Essa pilha atua como pilha principal e chama os dois aplicativos 
secundários como pilhas aninhadas. 

• real-time-analytics-poc-stack.ts— Essa pilha aninhada contém a infraestrutura e o código do 
aplicativo.

• real-time-analytics-web-stack.ts— Essa pilha aninhada contém somente o código estático do 
aplicativo web.

Arquivos importantes e suas funcionalidades
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• bin/real-time-analytics-poc.ts— Ponto de entrada do aplicativo AWS CDK. Ele carrega todas 
as pilhas definidas abaixolib/.

• lib/real-time-analytics-poc-stack.ts— Definição da pilha do aplicativo AWS CDK (real-
time-analytics-poc).

• lib/real-time-analytics-web-stack.ts— Definição da pilha do aplicativo AWS CDK (real-
time-analytics-web-stack).

• lib/parent-cdk-stack.ts— Definição da pilha do aplicativo AWS CDK (parent-cdk).
• package.json— manifesto do módulo npm, que inclui o nome, a versão e as dependências do 

aplicativo.
• package-lock.json— Mantido pelo npm.
• cdk.json— Kit de ferramentas para executar o aplicativo.
• tsconfig.json— A TypeScript configuração do projeto.
• .gitignore— Lista de arquivos que o Git deve excluir do controle de origem.
• node_modules— Mantido pelo npm; inclui as dependências do projeto.

A seção de código a seguir na pilha principal chama os aplicativos secundários como pilhas aninhadas de 
CDK da AWS.

import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import { Construct, Stack, StackProps } from '@aws-cdk/core';
import { RealTimeAnalyticsPocStack } from './real-time-analytics-poc-stack';
import { RealTimeAnalyticsWebStack } from './real-time-analytics-web-stack';

export class CdkParentStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new RealTimeAnalyticsPocStack(this, 'RealTimeAnalyticsPocStack'); 
    new RealTimeAnalyticsWebStack(this, 'RealTimeAnalyticsWebStack'); 
  }
}

Código para teste

session={{date.now('YYYYMMDD')}}|sequence={{date.now('x')}}|
reception={{date.now('x')}}|instrument={{random.number(9)}}|l={{random.number(20)}}|
price_0={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|price_1={{random.number({"min":10000, 
 "max":30000})}}|price_2={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_3={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|price_4={{random.number({"min":10000, 
 "max":30000})}}|price_5={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_6={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|price_7={{random.number({"min":10000, 
 "max":30000})}}|price_8={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|

Testando o API Gateway

No console do API Gateway, teste o API Gateway usando oGET método.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Implemente aplicativos aninhados usando o AWS SAM

Automatize a implantação de aplicativos aninhados 
usando o AWS SAM

Criado pelo Dr. Rahul Gaikwad (AWS), Dmitry Gulin (AWS) e Tabby Ward (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; Sem 
servidor; DevOps

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
Serverless Application Repository

Resumo
É possível criar aplicativos sem servidor na Amazon Web Services (AWS) Cloud usando o AWS Serverless 
Application Model (AWS SAM). Uma estrutura de código aberto, o AWS SAM fornece sintaxe abreviada 
para expressar funções, APIs, bancos de dados e mapeamentos de fontes de eventos. Com algumas 
linhas de configuração, você pode definir o aplicativo desejado e modelá-lo.

Esse padrão usa modelos do AWS SAM para automatizar a implantação de aplicativos aninhados. Um 
aplicativo aninhado é um aplicativo dentro de outro aplicativo. As inscrições para pais chamam seus filhos 
de aplicativos. Esses são componentes fracamente acoplados de uma arquitetura sem servidor. 

Usando aplicativos aninhados, você pode criar rapidamente arquiteturas sem servidor altamente 
sofisticadas reutilizando serviços ou componentes que são criados e mantidos de forma independente, 
mas compostos usando o AWS SAM e o Serverless Application Repository. Os aplicativos aninhados 
ajudam você a criar aplicativos mais poderosos, evitar trabalhos duplicados e garantir a consistência e 
as melhores práticas em suas equipes e organizações. Para demonstrar aplicativos aninhados, o padrão 
implanta um exemplo de aplicativo de carrinho de compras sem servidor da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma nuvem privada virtual (VPC) e sub-redes existentes
• Um ambiente de desenvolvimento integrado, como o AWS Cloud9 ou o Visual Studio Code (para obter 

mais informações, consulte Comece a criar com SDKs e ferramentas)
• Biblioteca Python wheel instalada usando pip install wheel, se ainda não estiver instalada

Limitações

• O número máximo de aplicativos que podem ser aninhados em um aplicativo sem servidor é 200.
• O número máximo de parâmetros para um aplicativo aninhado pode ter 60.

Versões do produto

• Essa solução é criada na interface de linha de comando do AWS SAM (AWS SAM CLI) versão 1.21.1, 
mas essa arquitetura deve funcionar com versões posteriores da CLI do AWS SAM.
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon API Gateway
• AWS SAM
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura do aplicativo de carrinho de compras sem servidor da AWS.

Nessa configuração de solução, o AWS SAM CLI serve como interface para CloudFormation pilhas 
da AWS. Os modelos do AWS SAM implantam automaticamente aplicativos aninhados. O modelo 
SAM principal chama os modelos secundários e a CloudFormation pilha principal implanta as pilhas 
secundárias. Cada pilha secundária cria os recursos da AWS definidos nos CloudFormation modelos do 
AWS SAM.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon API Gateway — O Amazon API Gateway é um serviço da AWS para criação, publicação, 
manutenção, monitoramento e proteção de REST e WebSocket APIs em qualquer escala.

• AWS CloudFormation — CloudFormation O AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 
seus recursos da AWS para despender menos tempo gerenciando esses recursos e mais tempo se 
concentrando em seus aplicativos executados AWS. Você cria um modelo que descreve todos os 
recursos da AWS que você deseja, e o CloudFormation implanta e configura esses recursos para você.

• Amazon Cognito — O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários 
para suas aplicações Web e móveis.

• Amazon DynamoDB — O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente 
gerenciado que proporciona um desempenho rápido e previsível com escalabilidade contínua. Com 
o DynamoDB, você pode criar tabelas de banco de dados que armazenam e recuperam qualquer 
quantidade de dados e atendem a todos os níveis de tráfego solicitados.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço computacional que suporta a execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga 
apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em 
execução.

• AWS SAM — O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) é uma estrutura de código aberto 
que você pode usar para criar aplicativos sem servidor na AWS. Um aplicativo sem servidor do é uma 
combinação de funções do Lambda, fontes de eventos e outros recursos que trabalham juntos para 
realizar tarefas. Observe que um aplicativo sem servidor é mais do que uma função do Lambda — ele 
pode incluir recursos adicionais, como APIs, bancos de dados e mapeamentos de fontes de eventos.

2145

https://github.com/aws-samples/aws-serverless-shopping-cart#architecture--design
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/what-is-sam.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

• Amazon SQS — O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) oferece uma fila hospedada segura, 
durável e disponível. É possível usar o Amazon SQS para integrar e desacoplar sistemas de software e 
componentes distribuídos.

Código

O código para esse padrão está anexado.

Epopéias
Instale o AWS SAM CLI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS SAM CLI. Para instalar o AWS SAM 
CLI, consulte as instruções na
documentação do AWS SAM.

DevOps

Configurar as credenciais da 
AWS.

Para definir as credenciais da 
AWS para que o AWS SAM CLI 
possa fazer chamadas para os 
serviços da AWS em seu nome, 
execute oaws configure
comando e siga as instruções:

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your_access_key_id>
AWS Secret Access 
 Key [None]: 
 your_secret_access_key
Default region name [None]:
Default output format 
 [None]:

DevOps

Inicialize o projeto AWS SAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante modelos para inicializar 
o projeto.

Para inicializar o projeto, execute 
oSAM init comando. Quando 
solicitado a escolher uma fonte 
de modelo, escolhaCustom 
Template Location.

DevOps

Crie, compile e construa o código do modelo SAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os modelos de aplicativos do 
AWS SAM.

Crie os modelos para os 
aplicativos aninhados. 
Neste exemplo, os modelos 

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de aplicativos aninhados 
sãoauth.yamlproduct-
mock.yaml,shoppingcart-
service.yaml e. Para obter 
mais informações, consulte a 
seção Informações adicionais.

Crie o modelo pai. Crie o modelo que 
invocará os modelos de 
aplicativos aninhados. Neste 
exemplo, o modelo principal 
étemplate.yml.

DevOps

Compile e crie o código do 
modelo do AWS SAM.

Usando a CLI do AWS SAM, 
execute o comando a seguir.

sam build

DevOps

Implante o modelo AWS SAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implantar os aplicativos. Para iniciar o código do modelo 
SAM que cria as CloudFormation 
pilhas de aplicativos aninhadas 
e implanta o código no ambiente 
da AWS, execute o seguinte 
comando.

sam deploy --guided --
stack-name shopping-
cart-nested-stack 
--capabilities 
CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_AUTO_EXPAND

Para obter mais informações, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

DevOps

Verificar a implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verificar as pilhas. Para revisar e verificar as 
CloudFormation pilhas da AWS 
e todos os recursos da AWS que 
foram definidos nos modelos do 
AWS SAM, faça login no AWS 
Management Console. Para 
obter mais informações, consulte 
a seção Informações adicionais.

DevOps
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Recursos relacionados
Referências

• Modelo de aplicativo sem servidor da AWS (AWS SAM)
• AWS SAM em GitHub
• Microserviço de carrinho de compras sem servidor (aplicativo de amostra da AWS)

Tutoriais e vídeos

• Crie um aplicativo sem servidor
• Palestras técnicas on-line da AWS: criação e implantação de aplicativos sem servidor com o AWS SAM

Informações adicionais
Estrutura de diretórios dos aplicativos

Depois que todo o código estiver pronto, o exemplo terá a seguinte estrutura de diretórios:

• camadas — Uma camada do é um arquivo que contém bibliotecas, um tempo de execução 
personalizado ou outras dependências. Com camadas, você pode usar as bibliotecas na sua função 
sem a necessidade de incluí-las em um pacote de implantação.

• product-mock-service— Essa pasta contém todas as funções e arquivos do Lambda relacionados ao 
produto.

• shopping-cart-service— Essa pasta contém todas as funções e arquivos do Lambda relacionados a 
compras.

Modelos de aplicativos aninhados

Para os aplicativos independentes, o exemplo inclui os três arquivos.yaml a seguir.

auth.yaml

Esse modelo configura recursos relacionados à autenticação, como Amazon Cognito e AWS Systems 
Manager Parameter Store.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  auth-resources 

  SAM Template for auth resources

Globals: 
  Function: 
    Timeout: 3

Resources: 
  CognitoUserPool: 
    Type: AWS::Cognito::UserPool 
    Properties: 
      UserPoolName: !Sub ${AWS::StackName}-UserPool 
      AutoVerifiedAttributes:  
        - email 
  UserPoolClient: 
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    Type: AWS::Cognito::UserPoolClient 
    Properties: 
      ClientName: my-app 
      GenerateSecret: false 
      UserPoolId: !Ref CognitoUserPool 
      ExplicitAuthFlows: 
        - ADMIN_NO_SRP_AUTH 

  UserPoolSSM: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-id 
      Value: !Ref CognitoUserPool 

  UserPoolARNSSM: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-arn 
      Value: !GetAtt CognitoUserPool.Arn 

  UserPoolAppClientSSM: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-client-id 
      Value: !Ref UserPoolClient

Outputs: 
  CognitoUserPoolId: 
    Description: "Cognito User Pool ID" 
    Value: !Ref CognitoUserPool 

  CognitoAppClientId: 
    Description: "Cognito App Client ID" 
    Value: !Ref UserPoolClient 
   
  UserPoolARNSSM: 
    Description: "UserPool ID" 
    Value: !Ref UserPoolARNSSM

product-mock.yaml

Esse modelo implanta recursos relacionados ao produto, como funções do Lambda e Amazon API 
Gateway.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  product-service 

  SAM Template for mock product-service
Parameters: 
  AllowedOrigin: 
    Type: 'String'

Globals: 
  Function: 
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    Timeout: 5 
    Tracing: Active 
    AutoPublishAlias: live 
    Runtime: python3.8 
    MemorySize: 256 
    Environment: 
      Variables: 
        LOG_LEVEL: "DEBUG" 
        ALLOWED_ORIGIN: !Ref AllowedOrigin 
        POWERTOOLS_SERVICE_NAME: product-mock 
        POWERTOOLS_METRICS_NAMESPACE: ecommerce-app 
  Api: 
    EndpointConfiguration: REGIONAL 
    TracingEnabled: true 
    OpenApiVersion: '2.0' 
    Cors: 
      AllowMethods: "'OPTIONS,POST,GET'" 
      AllowHeaders: "'Content-Type'" 
      AllowOrigin: !Sub "'${AllowedOrigin}'"

Resources: 
  GetProductFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: product-mock-service/ 
      Handler: get_product.lambda_handler 
      Events: 
        ListCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /product/{product_id} 
            Method: get 

  GetProductsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: product-mock-service/ 
      Handler: get_products.lambda_handler 
      Events: 
        ListCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /product 
            Method: get 

  GetProductApiUrl: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/products/products-api-url 
      Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod
Outputs: 
  ProductApi: 
    Description: "API Gateway endpoint URL for Prod stage for Product Mock Service" 
    Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod"

carrinho de compras - service.yaml

Esse modelo configura recursos relacionados ao carrinho de compras, como AWS Identity and Access 
Management (IAM), tabelas do DynamoDB e funções do Lambda.
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AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  shoppingcart-service 

  SAM Template for shoppingcart-service

Parameters: 
  UserPoolArn: 
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>' 
    Default: '/serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-arn' 
  UserPoolId: 
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>' 
    Default: '/serverless-shopping-cart-demo/auth/user-pool-id' 
  ProductServiceUrl: 
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>' 
    Default: '/serverless-shopping-cart-demo/products/products-api-url' 
  AllowedOrigin: 
    Type: 'String'

Globals: 
  Function: 
    Timeout: 5 
    MemorySize: 512 
    Tracing: Active 
    AutoPublishAlias: live 
    Runtime: python3.8 
    Environment: 
      Variables: 
        TABLE_NAME: !Ref DynamoDBShoppingCartTable 
        LOG_LEVEL: "INFO" 
        ALLOWED_ORIGIN: !Ref AllowedOrigin 
        POWERTOOLS_SERVICE_NAME: shopping-cart 
        POWERTOOLS_METRICS_NAMESPACE: ecommerce-app 
  Api: 
    EndpointConfiguration: REGIONAL 
    TracingEnabled: true 
    OpenApiVersion: '2.0' 
    Cors: 
      AllowMethods: "'OPTIONS,POST,GET,PUT'" 
      AllowHeaders: "'Content-Type,Authorization'" 
      AllowCredentials: true 
      AllowOrigin: !Sub "'${AllowedOrigin}'"

Resources: 
  UtilsLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: ./layers/ 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.8 
    Metadata: 
      BuildMethod: python3.8 

  CartApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    DependsOn: 
      - ApiGWAccount 
    Properties: 
      StageName: Prod 
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      MethodSettings: 
        - DataTraceEnabled: True 
          MetricsEnabled: True 
          ResourcePath: "/*" 
          HttpMethod: "*" 
          LoggingLevel: INFO 
      Auth: 
        Authorizers: 
          CognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: !Ref UserPoolArn 
            Identity: # OPTIONAL 
              Header: Authorization # OPTIONAL; Default: 'Authorization' 

  ListCartRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Action: 
            - "sts:AssumeRole" 
            Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "lambda.amazonaws.com" 

  AddToCartRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Action: 
            - "sts:AssumeRole" 
            Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "lambda.amazonaws.com" 

  LambdaLoggingPolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: LambdaXRayPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "xray:PutTraceSegments", 
              "xray:PutTelemetryRecords", 
              "logs:CreateLogGroup", 
              "logs:CreateLogStream", 
              "logs:PutLogEvents" 
              ] 
            Resource: "*" 
      Roles: 
        - !Ref ListCartRole 
        - !Ref AddToCartRole 

  DynamoDBReadPolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
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    Properties: 
      PolicyName: DynamoDBReadPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "dynamodb:GetItem", 
              "dynamodb:Scan", 
              "dynamodb:Query", 
              "dynamodb:BatchGetItem", 
              "dynamodb:DescribeTable" 
              ] 
            Resource: 
              - !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Roles: 
        - !Ref ListCartRole 
        - !Ref AddToCartRole 

  DynamoDBWritePolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: DynamoDBWritePolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "dynamodb:PutItem", 
              "dynamodb:UpdateItem", 
              "dynamodb:ConditionCheckItem", 
              "dynamodb:DeleteItem", 
              "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ] 
            Resource: !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Roles: 
        - !Ref AddToCartRole 

  SQSSendMessagePolicy: 
    Type: "AWS::IAM::Policy" 
    Properties: 
      PolicyName: SQSSendMessagePolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - 
            Effect: "Allow" 
            Action: [ 
              "sqs:SendMessage*" 
            ] 
            Resource: !GetAtt CartDeleteSQSQueue.Arn 
      Roles: 
        - !Ref AddToCartRole 

  ListCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: list_cart.lambda_handler 
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      Role: !GetAtt ListCartRole.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        ListCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart 
            Method: get 

  AddToCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: add_to_cart.lambda_handler 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart 
            Method: post 

  UpdateCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: update_cart.lambda_handler 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/{product_id} 
            Method: put 

  MigrateCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
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      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: migrate_cart.lambda_handler 
      Timeout: 30 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
          DELETE_FROM_CART_SQS_QUEUE: !Ref CartDeleteSQSQueue 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/migrate 
            Method: post 
            Auth: 
              Authorizer: CognitoAuthorizer 

  CheckoutCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: checkout_cart.lambda_handler 
      Timeout: 10 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          PRODUCT_SERVICE_URL: !Ref ProductServiceUrl 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Role: !GetAtt AddToCartRole.Arn 
      Events: 
        AddToCart: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/checkout 
            Method: post 
            Auth: 
              Authorizer: CognitoAuthorizer 

  GetCartTotalFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: get_cart_total.lambda_handler 
      Timeout: 10 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Role: !GetAtt ListCartRole.Arn 
      Events: 
        GetCartTotal: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref CartApi 
            Path: /cart/{product_id}/total 
            Method: get 
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  DeleteFromCartFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: delete_from_cart.lambda_handler 
      ReservedConcurrentExecutions: 25  # Keep the ddb spikes down in case of many deletes 
 at once 
      Policies: 
        - SQSPollerPolicy: 
            QueueName: 
              !GetAtt CartDeleteSQSQueue.QueueName 
        - Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - "dynamodb:DeleteItem" 
                - "dynamodb:BatchWriteItem" 
              Resource: 
                - !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Environment: 
        Variables: 
          USERPOOL_ID: !Ref UserPoolId 
      Events: 
        RetrieveFromSQS: 
          Type: SQS 
          Properties: 
            Queue: !GetAtt CartDeleteSQSQueue.Arn 
            BatchSize: 5 

  CartDBStreamHandler: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    DependsOn: 
      - LambdaLoggingPolicy 
    Properties: 
      CodeUri: shopping-cart-service/ 
      Handler: db_stream_handler.lambda_handler 
      Layers: 
        - !Ref UtilsLayer 
      Policies: 
        - AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 
        - Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - "dynamodb:UpdateItem" 
              Resource: 
                - !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.Arn 
      Events: 
        Stream: 
          Type: DynamoDB 
          Properties: 
            Stream: !GetAtt DynamoDBShoppingCartTable.StreamArn 
            BatchSize: 100 
            MaximumBatchingWindowInSeconds: 60 
            StartingPosition: LATEST 

  DynamoDBShoppingCartTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
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        - AttributeName: pk 
          AttributeType: S 
        - AttributeName: sk 
          AttributeType: S 
      KeySchema: 
        - AttributeName: pk 
          KeyType: HASH 
        - AttributeName: sk 
          KeyType: RANGE 
      BillingMode: PAY_PER_REQUEST 
      StreamSpecification: 
        StreamViewType: 'NEW_AND_OLD_IMAGES' 
      TimeToLiveSpecification: 
        AttributeName: expirationTime 
        Enabled: True 

  APIGWCloudWatchRole: 
    Type: 'AWS::IAM::Role' 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - apigateway.amazonaws.com 
            Action: 'sts:AssumeRole' 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - >- 
          arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 
  ApiGWAccount: 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Account' 
    Properties: 
      CloudWatchRoleArn: !GetAtt APIGWCloudWatchRole.Arn 

  CartDeleteSQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      VisibilityTimeout: 20 
      RedrivePolicy: 
        deadLetterTargetArn: 
          !GetAtt CartDeleteSQSDLQ.Arn 
        maxReceiveCount: 5 
  CartDeleteSQSDLQ: 
    Type: AWS::SQS::Queue 

  CartApiUrl: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Type: String 
      Name: /serverless-shopping-cart-demo/shopping-cart/cart-api-url 
      Value: !Sub "https://${CartApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/Prod"

Outputs: 
  CartApi: 
    Description: "API Gateway endpoint URL for Prod stage for Cart Service" 
    Value: !Sub "https://${CartApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/Prod"

O modelo principal
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Anexos

O arquivo template.yaml chama todas as pilhas secundárias independentes. Todos os aplicativos 
separados funcionariam como um aplicativo aninhado em um modelo SAM de pai único.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  SAM Template for Nested application resources
Resources: 
    Auth: 
      Type: AWS::Serverless::Application 
      Properties: 
        Location: auth.yaml 
    Product: 
      Type: AWS::Serverless::Application 
      Properties: 
        Location: product-mock.yaml 
        Parameters: 
          AllowedOrigin: 'http://localhost:8080' 
      DependsOn: Auth 
    Shopping: 
      Type: AWS::Serverless::Application 
      Properties: 
        Location: shoppingcart-service.yaml 
        Parameters: 
          AllowedOrigin: 'http://localhost:8080' 
      DependsOn: Product

Executando o comando sam deploy

Quando você executa o comandosam deploy --guided --stack-name shopping-cart-nested-
stack --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND, ele aparecerá com 
algumas perguntas. Responda a todas as perguntas comy, e então você verá as seguintes saídas de tela.

Pilhas no console

Faça login no console e escolha o CloudFormation serviço para ver as pilhas de pais e filhos. Neste 
exemplo,sam-shopping-cart é a pilha principal que chama as pilhas aninhadas de Auth, Product e 
Shopping.

A pilha de produtos fornece o link URL do Product API Gateway como saída.

A figura a seguir mostra a saída do/GET método Product API Gateway.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Implemente o isolamento de inquilinos SaaS para 

o Amazon S3 usando um AWS Lambda TVM

Implemente o isolamento de inquilinos SaaS para 
o Amazon S3 usando uma máquina de venda 
automática de tokens AWS Lambda

Criado por Tabby Ward (AWS), Sravan Periyathambi (AWS) e Thomas Davis (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; 
SaaS

Serviços da AWS: AWS Identity 
and Access Management; AWS 
Lambda; Amazon S3; AWS STS

Resumo
Os aplicativos SaaS multilocatários devem implementar sistemas para garantir que o isolamento do 
inquilino seja mantido. Quando você armazena dados de inquilinos no mesmo recurso da Amazon Web 
Services (AWS), como vários inquilinos armazenando dados no mesmo bucket do Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), você deve garantir que o acesso entre inquilinos não ocorra. As máquinas de 
venda automática de tokens (TVMs) são uma forma de fornecer isolamento de dados do inquilino. Essas 
máquinas fornecem um mecanismo para obter tokens e, ao mesmo tempo, abstrair a complexidade 
de como esses tokens são gerados. Os desenvolvedores podem usar um TVM sem ter conhecimento 
detalhado de como ele produz tokens.

Esse padrão implementa uma TVM usando o AWS Lambda. O TVM gera um token que consiste em 
credenciais de serviço temporário de token de segurança (STS) que limitam o acesso aos dados de um 
único locatário de SaaS em um bucket S3.

Os TVMs e o código fornecido com esse padrão normalmente são usados com declarações derivadas 
de JSON Web Tokens (JWTs) para associar solicitações de recursos da AWS a uma política de 
gerenciamento de identidade e acesso (IAM) da AWS com escopo de locatário. Você pode usar o código 
nesse padrão como base para implementar um aplicativo SaaS que gera credenciais STS temporárias e 
com escopo com base nas declarações fornecidas em um token JWT.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface de linha de comando da AWS (AWS CLI) versão 1.19.0 ou posterior, instalada e configurada no 

macOS, Linux ou Windows. Como alternativa, você pode usar o AWS CLI versão 2.1 ou posterior.

Limitações

• Esse código é executado em Java e atualmente não oferece suporte a outras linguagens de 
programação. 

• O aplicativo de amostra não inclui suporte entre regiões ou recuperação de desastres (DR) da AWS. 
• Esse padrão demonstra como um Lambda TVM para um aplicativo SaaS pode fornecer acesso ao 

inquilino com escopo. Não se destina a ser usado em ambientes de produção.
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Lambda
• Amazon S3
• IAM
• AWS Security Token Service (AWS STS)

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem é autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem a necessidade 
de provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, então você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Security Token Service (AWS STS) ajuda você a solicitar credenciais temporárias com 
privilégios limitados para os usuários.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Código

O código-fonte desse padrão está disponível como anexo e inclui os seguintes arquivos:

• s3UploadSample.jarfornece o código-fonte para uma função Lambda que carrega um documento 
JSON para um bucket do S3.

• tvm-layer.zipfornece uma biblioteca Java reutilizável que fornece um token (credenciais temporárias 
STS) para que a função Lambda acesse o bucket do S3 e faça o upload do documento JSON.

• token-vending-machine-sample-app.zipfornece o código-fonte usado para criar esses artefatos 
e instruções de compilação.

Para usar esses arquivos, siga as instruções da próxima seção.

Epopéias
Determine os valores das variáveis

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Determine os valores das 
variáveis.

A implementação desse padrão 
inclui vários nomes de variáveis 
que devem ser usados de forma 

Administrador da nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consistente. Determine os 
valores que devem ser usados 
para cada variável e forneça 
esse valor quando solicitado nas 
etapas subsequentes.

─ <AWS Account ID>O ID da 
conta de 12 dígitos associado à 
conta da AWS na qual você está 
implementando esse padrão. 
Para obter informações sobre 
como encontrar o ID da sua 
conta da AWS, consulte Seu ID 
de conta da AWS e seu alias na 
documentação do IAM.

─ <AWS Region>A região 
da AWS na qual você está 
implementando esse padrão. 
Para obter mais informações 
sobre regiões da AWS, 
consulte Regiões e zonas de 
disponibilidade no site da AWS.

<sample-tenant-name > 
─ O nome de um inquilino 
a ser usado no aplicativo. 
Recomendamos que você 
use somente caracteres 
alfanuméricos nesse valor para 
simplificar, mas você pode usar 
qualquer nome válido para uma 
chave de objeto do S3.

<sample-tvm-role-name > ─
O nome da função do IAM 
associada à função Lambda que 
executa o TVM e o aplicativo 
de amostra. O nome da função 
é uma string que consiste 
em caracteres alfanuméricos 
maiúsculos e minúsculos 
sem espaços. Também é 
possível incluir qualquer um dos 
caracteres a seguir: sublinhado 
(_), sinal de igual (=), vírgula 
(,), ponto (.), arroba (@) e hífen 
(-). O nome da função deve ser 
exclusivo na conta.

<sample-app-role-name > ─ O 
nome da função do IAM que é 
assumida pela função Lambda 
quando ela gera credenciais STS 
temporárias e com escopo. O 
nome da função é uma string 
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que consiste em caracteres 
alfanuméricos maiúsculos 
e minúsculos sem espaços. 
Também é possível incluir 
qualquer um dos caracteres a 
seguir: sublinhado (_), sinal de 
igual (=), vírgula (,), ponto (.), 
arroba (@) e hífen (-). O nome 
da função deve ser exclusivo na 
conta.

<sample-app-function-name > 
─ O nome da função Lambda. 
Essa é uma string com até 64 
caracteres.

<sample-app-bucket-name > 
─ O nome de um bucket do S3 
que deve ser acessado com 
permissões que têm como 
escopo um locatário específico. 
Nomes dos buckets do S3:

• Devem conter entre 3 e 63 
caracteres.

• Devem consistir apenas em 
letras minúsculas, números, 
pontos (.) e hífens (-).

• Devem começar e terminar 
com uma letra ou um número.

• Não devem ser formatados 
como um endereço IP (por 
exemplo, 192.168.5.4).

• Devem ser exclusivos em 
uma partição. Uma partição 
é um grupo de regiões. 
Atualmente, a AWS tem 
três partições:aws  (regiões 
Standard),aws-cn (regiões da 
China) eaws-us-gov (regiões 
da AWS GovCloud [EUA].

Crie um bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3 para o 
aplicativo de exemplo.

Use o seguinte comando da CLI 
da CLI da AWS a seguir para 
criar um bucket do S3. Forneça o 
valor <sample-app-bucket-name 
> no trecho de código:

Administrador da nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

aws s3api create-bucket --
bucket <sample-app-bucket-
name>

O aplicativo de amostra Lambda 
carrega arquivos JSON para 
esse bucket.

Crie a função e a política do IAM TVM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função de TVM. Use um dos comandos da CLI 
da AWS a seguir para criar uma 
função do IAM. Forneça o valor
<sample-tvm-role-name > no 
comando.

Para shells do macOS ou Linux:

aws iam create-role \
--role-name <sample-tvm-
role-name> \
--assume-role-policy-
document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Principal": { 
                "Service": 
 "lambda.amazonaws.com" 
            },  
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]}'

Para a linha de comando do 
Windows:

aws iam create-role ^
--role-name <sample-tvm-
role-name> ^
--assume-role-policy-
document "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": \"Allow\", 
 \"Principal\": {\"Service
\": \"lambda.amazonaws.com
\"}, \"Action\": 
 \"sts:AssumeRole\"}]}"

Administrador da nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
O aplicativo de amostra Lambda 
assume essa função quando 
o aplicativo é chamado. A 
capacidade de assumir a função 
do aplicativo com uma política 
de escopo concede ao código 
permissões mais amplas para 
acessar o bucket do S3.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política de função de 
TVM embutida.

Use um dos comandos da CLI 
da AWS a seguir para criar 
uma política do IAM. Forneça 
os <AWS Account ID>valores
<sample-tvm-role-namesample-
app-role-name >, e < > no 
comando.

Para shells do macOS ou Linux:

aws iam put-role-policy \
--role-name <sample-tvm-
role-name> \
--policy-name assume-app-
role \
--policy-document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Action": 
 "sts:AssumeRole",  
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::<AWS Account 
 ID>:role/<sample-app-role-
name>" 
        } 
    ]}'

Para a linha de comando do 
Windows:

aws iam put-role-policy ^
--role-name <sample-tvm-
role-name> ^
--policy-name assume-app-
role ^
--policy-document 
 "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": 
 \"Allow\", \"Action
\": \"sts:AssumeRole
\", \"Resource\": 
 \"arn:aws:iam::<AWS Account 
 ID>:role/<sample-app-role-
name>\"}]}"

Esta política é anexada à função 
da TVM. Ele dá ao código 
a capacidade de assumir a 
função de aplicativo, que tem 
permissões mais amplas para 
acessar o bucket do S3.

Administrador da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Anexe a política gerenciada do 
Lambda.

Use o seguinte comando 
da CLI da CLI da AWS 
a seguir para anexar a 
políticaAWSLambdaBasicExecutionRole
do IAM. Forneça o valor
<sample-tvm-role-name > no 
comando:

aws iam attach-role-policy \
--role-name <sample-tvm-
role-name> \
--policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

Para a linha de comando do 
Windows:

aws iam attach-role-policy ^
--role-name <sample-tvm-
role-name> ^
--policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

Essa política gerenciada está 
vinculada à função TVM para 
permitir que o Lambda envie 
registros para a Amazon 
CloudWatch.

Administrador da nuvem

Crie a função e a política do aplicativo IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função do aplicativo. Use um dos comandos da CLI 
da AWS a seguir para criar 
uma função do IAM. Forneça 
os <AWS Account ID>valores
<sample-app-role-namesample-
tvm-role-name >, e < > no 
comando.

Para shells do macOS ou Linux:

aws iam create-role \
--role-name <sample-app-
role-name> \
--assume-role-policy-
document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  

Administrador da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect":  
            "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": 
 "arn:aws:iam::<AWS Account 
 ID>:role/<sample-tvm-role-
name>" 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]}'

Para a linha de comando do 
Windows:

aws iam create-role ^
--role-name <sample-app-
role-name> ^
--assume-role-policy-
document "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": \"Allow
\",\"Principal\": {\"AWS
\": \"arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
tvm-role-name>\"},\"Action
\": \"sts:AssumeRole\"}]}"

O aplicativo de amostra Lambda 
assume essa função com uma 
política de escopo para obter 
acesso baseado no locatário a 
um bucket do S3.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política de função de 
aplicativo embutida.

Use um dos comandos da CLI 
da AWS a seguir para criar 
uma política do IAM. Forneça 
os valores <sample-app-role-
namesample-app-bucket-name >
e < > no comando.

Para shells do macOS ou Linux:

aws iam put-role-policy \
--role-name <sample-app-
role-name> \
--policy-name s3-bucket-
access \
--policy-document '{ 
    "Version": 
 "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Action": [ 
                
 "s3:PutObject",  
                
 "s3:GetObject",  
                
 "s3:DeleteObject" 
            ],  
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>/*" 
        },  
        { 
            "Effect": 
 "Allow",  
            "Action": 
 ["s3:ListBucket"],  
            "Resource": 
 "arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>" 
        } 
    ]}'

Para a linha de comando do 
Windows:

aws iam put-role-policy ^
--role-name <sample-app-
role-name> ^
--policy-name s3-bucket-
access ^
--policy-document 
 "{\"Version\": 
 \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Effect\": \"Allow\", 
 \"Action\": [\"s3:PutObject
\", \"s3:GetObject\", 
 \"s3:DeleteObject
\"], \"Resource\": 

Administrador da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 \"arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>/*\"}, {\"Effect
\": \"Allow\", \"Action
\": [\"s3:ListBucket
\"], \"Resource\": 
 \"arn:aws:s3:::<sample-app-
bucket-name>\"}]}"

Essa política é anexada à função 
do aplicativo. Ele fornece acesso 
amplo a objetos no bucket do 
S3. Quando o aplicativo de 
amostra assume a função, essas 
permissões são atribuídas a 
um locatário específico com a 
política gerada dinamicamente 
pelo TVM.

Crie o aplicativo de amostra Lambda com TVM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe os arquivos de origem 
compilados.

Faça o download 
dostvm-layer.zip
arquivoss3UploadSample.jar
e, que estão incluídos como 
anexos. O código-fonte usado 
para criar esses artefatos e as 
instruções de compilação são 
fornecidos emtoken-vending-
machine-sample-app.zip.

Administrador da nuvem

Crie a camada Lambda. Use o seguinte comando da 
CLI da AWS para criar uma 
camada Lambda, que torna o 
TVM acessível ao Lambda. 

Nota: Se você não estiver 
executando esse comando 
no local em que fez o 
download tvm-layer.zip, 
forneça o caminho correto 
paratvm-layer.zip no--zip-
file parâmetro. 

aws lambda publish-layer-
version \
--layer-name sample-token-
vending-machine \
--compatible-runtimes java11 
 \
--zip-file fileb://tvm-
layer.zip

Administrador de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para a linha de comando do 
Windows:

aws lambda publish-layer-
version ^
--layer-name sample-token-
vending-machine ^
--compatible-runtimes java11 
 ^
--zip-file fileb://tvm-
layer.zip

Esse comando cria uma camada 
Lambda que contém a biblioteca 
TVM reutilizável.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar a função do Lambda. Use o seguinte comando 
da CLI da CLI da AWS a 
seguir para criar uma função 
do Lambda. Forneça os 
<AWS Account ID><AWS 
Region>valores <sample-app-
function-namesample-tvm-role-
name >,,, <sample-app-bucket-
name >, <sample-app-role-name 
> e < > no comando. 

Nota: Se você não estiver 
executando esse comando 
no local em que fez o 
downloads3UploadSample.jar, 
forneça o caminho correto 
paras3UploadSample.jar
no--zip-file parâmetro. 

aws lambda create-function \
--function-name <sample-app-
function-name>  \
--timeout 30 \
--memory-size 256 \
--runtime java11 \
--role arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
tvm-role-name> \
--handler 
 com.amazon.aws.s3UploadSample.App 
 \
--zip-file fileb://
s3UploadSample.jar \
--layers arn:aws:lambda:<AWS 
 Region>:<AWS Account 
 ID>:layer:sample-token-
vending-machine:1 \
--environment 
 "Variables={S3_BUCKET=<sample-
app-bucket-name>,
ROLE=arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
app-role-name>}"

Para a linha de comando do 
Windows:

aws lambda create-function ^
--function-name <sample-app-
function-name>  ^
--timeout 30 ^
--memory-size 256 ^
--runtime java11 ^
--role arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
tvm-role-name> ^
--handler 
 com.amazon.aws.s3UploadSample.App 
 ^

Administrador de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--zip-file fileb://
s3UploadSample.jar ^
--layers arn:aws:lambda:<AWS 
 Region>:<AWS Account 
 ID>:layer:sample-token-
vending-machine:1 ^
--environment 
 "Variables={S3_BUCKET=<sample-
app-bucket-
name>,ROLE=arn:aws:iam::<AWS 
 Account ID>:role/<sample-
app-role-name>}"

Esse comando cria uma função 
Lambda com o código do 
aplicativo de amostra e a 
camada TVM anexada. Ele 
também define duas variáveis 
de ambiente:S3_BUCKETROLE
e. O aplicativo de amostra usa 
essas variáveis para determinar 
a função a ser assumida e o 
bucket S3 para o qual carregar 
documentos JSON.

Teste o aplicativo de exemplo e o TVM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Invoque o aplicativo de exemplo 
do Lambda.

Use um dos comandos da CLI 
da AWS a seguir para iniciar o 
aplicativo de exemplo do Lambda 
com a carga útil esperada. 
Forneça os valores <sample-app-
function-namesample-tenant-
name > e < > no comando.

Para shells do macOS e Linux:

aws lambda invoke \
--function <sample-app-
function-name> \
--invocation-type 
 RequestResponse \
--payload '{"tenant": 
 "<sample-tenant-name>"}' \
--cli-binary-format raw-in-
base64-out response.json

Para a linha de comando do 
Windows:

aws lambda invoke ^
--function <sample-app-
function-name> ^

Administrador de nuvem, 
desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--invocation-type 
 RequestResponse ^
--payload "{\"tenant\": 
 \"<sample-tenant-name>\"}" 
 ^
--cli-binary-format raw-in-
base64-out response.json

Esse comando chama a função 
Lambda e retorna o resultado 
em umresponse.json
documento. Em muitos sistemas 
baseados em UNIX, você 
pode mudarresponse.json/
dev/stdout para enviar os 
resultados diretamente para o 
shell sem criar outro arquivo. 

Observação: alterar o valor
<sample-tenant-name > nas 
invocações subsequentes 
dessa função Lambda altera a 
localização do documento JSON 
e as permissões que o token 
fornece.

Veja o bucket do S3 para ver os 
objetos criados.

Navegue até o bucket do S3 
(<sample-app-bucket-name >) 
que você criou anteriormente. 
Esse bucket contém um prefixo 
de objeto S3 com o valor de
<sample-tenant-name >. Sob 
esse prefixo, você encontrará um 
documento JSON nomeado com 
um UUID. Invocar o aplicativo de 
amostra várias vezes adiciona 
mais documentos JSON.

Administrador da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Veja os registros do Cloudwatch 
para o aplicativo de amostra.

Veja os registros do Cloudwatch 
associados à função Lambda 
chamada <sample-app-
function-name >. Para obter 
instruções, consulte Como
acessar CloudWatch os registros 
da Amazon para o AWS Lambda
na documentação do AWS 
Lambda. Você pode ver a 
política de escopo do inquilino 
gerada pelo TVM nesses 
registros. Essa política com 
escopo de locatário concede 
permissões para o aplicativo 
de amostra para o Amazon S3
PutObjectGetObjectDeleteObject,, 
e ListBucketAPIs, mas somente 
para o prefixo do objeto 
associado a <sample-tenant-
name >. Nas invocações 
subsequentes do aplicativo 
de amostra, se você alterar 
o <sample-tenant-name >, o 
TVM atualizará a política de 
escopo para corresponder ao 
locatário fornecido na carga de 
invocação. Essa política gerada 
dinamicamente mostra como o 
acesso ao escopo do inquilino 
pode ser mantido com um TVM 
em aplicativos SaaS. 

A funcionalidade TVM é 
fornecida em uma camada 
Lambda para que possa ser 
anexada a outras funções do 
Lambda usadas por um aplicativo 
sem precisar replicar o código.

Para obter uma ilustração da 
política gerada dinamicamente, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2175).

Administrador da nuvem

Recursos relacionados
• Isolando inquilinos com políticas de IAM geradas dinamicamente (postagem no blog)
• Aplicação de políticas de isolamento geradas dinamicamente no ambiente SaaS (postagem no blog)
• AWS SaaS Boost (um ambiente de referência de código aberto que ajuda você a mover sua oferta de 

SaaS para a AWS)
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Informações adicionais
O seguinte registro do Amazon Cloudwatch mostra a política gerada dinamicamente produzida pelo código 
TVM nesse padrão. Nesta captura de tela, o <sample-app-bucket-name > éDOC-EXAMPLE-BUCKET e o
<sample-tenant-name > étest-tenant-1. As credenciais STS retornadas por essa política de escopo 
não podem realizar nenhuma ação em objetos no bucket do S3, exceto nos objetos associados ao prefixo 
da chave do objetotest-tenant-1.

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Implemente o padrão de saga sem servidor usando 
o AWS Step Functions

Criado por Tabby Ward (AWS), Rohan Mehta (AWS) e Rimpy Tewani (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: modernização; sem 
servidor; nativo da nuvem

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: Amazon API 
Gateway; Amazon DynamoDB; 
AWS Lambda; Amazon SNS; 
AWS Step Functions

Resumo
Em uma arquitetura de microsserviços, o objetivo principal é criar componentes desacoplados e 
independentes para promover agilidade, flexibilidade e acelerar o lançamento de seus aplicativos no 
mercado. Como resultado do desacoplamento, cada componente de microsserviço tem sua própria 
camada de persistência de dados. Em uma arquitetura distribuída, as transações comerciais podem 
abranger vários microsserviços. Como esses microsserviços não podem usar uma única transação 
de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (ACID), você pode acabar com transações 
parciais. Nesse caso, alguma lógica de controle é necessária para desfazer as transações que já foram 
processadas. O padrão de saga distribuída é normalmente usado para essa finalidade. 

O padrão de saga é um padrão de gerenciamento de falhas que ajuda a estabelecer consistência em 
aplicativos distribuídos e coordena transações entre vários microsserviços para manter a consistência dos 
dados. Quando você usa o padrão da saga, todo serviço que executa uma transação publica um evento 
que aciona serviços subsequentes para realizar a próxima transação na cadeia. Isso continua até que a 
última transação na cadeia seja concluída. Se uma transação comercial falhar, a saga orquestra uma série 
de transações compensatórias que desfazem as alterações feitas pelas transações anteriores.

Esse padrão demonstra como automatizar a configuração e a implantação de um aplicativo de amostra 
(que lida com reservas de viagens) com tecnologias sem servidor, como AWS Step Functions, AWS 
Lambda e Amazon DynamoDB. O aplicativo de amostra também usa o Amazon API Gateway e o Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) para implementar um coordenador de execução da saga. O 
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padrão pode ser implantado com uma estrutura de infraestrutura como código (IaC), como o AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK), o AWS Serverless Application Model (AWS SAM) ou o Terraform.

Para obter mais informações sobre o padrão da saga e outros padrões de persistência de dados, consulte 
o guia Habilitando a persistência de dados em microsserviços no site da AWS Prescriptive Guidance.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Permissões para criar uma CloudFormation pilha da AWS. Para obter mais informações, consulte

Controlar o acesso na CloudFormation documentação.
• Estrutura IaC de sua escolha (AWS CDK, AWS SAM ou Terraform) configurada com sua conta da AWS 

para que você possa usar a estrutura CLI para implantar o aplicativo.
• NodeJS, usado para criar o aplicativo e executá-lo localmente.
• Um editor de código de sua escolha (como Visual Studio Code, Sublime ou Atom).

Versões do produto

• NodeJS versão 14
• AWS CDK versão 2.37.1
• AWS SAM versão 1.71.0
• Terraform versão 1.3.7

Limitações

O fornecimento de eventos é uma forma natural de implementar o padrão de orquestração da saga em 
uma arquitetura de microsserviços em que todos os componentes estão fracamente acoplados e não têm 
conhecimento direto uns dos outros. Se sua transação envolver um pequeno número de etapas (três a 
cinco), o padrão da saga pode ser uma ótima opção. No entanto, a complexidade aumenta com o número 
de microsserviços e o número de etapas. 

Testar e depurar pode se tornar difícil quando você usa esse design, porque você precisa ter todos os 
serviços em execução para simular o padrão de transação.

 

Arquitetura
Arquitetura alvo

A arquitetura proposta usa o AWS Step Functions para criar um padrão de saga para reservar voos, alugar 
carros e processar pagamentos de férias.

O diagrama de fluxo de trabalho a seguir ilustra o fluxo típico do sistema de reserva de viagens. O fluxo de 
trabalho consiste em reservar viagens aéreas (“ReserveFlight”), reservar um carro (“ReserveCarRental”), 
processar pagamentos (“ProcessPayment”), confirmar reservas de voos (“ConfirmFlight”) e confirmar o 
aluguel de carros (“ConfirmCarRental”), seguido por uma notificação de sucesso quando essas etapas 
forem concluídas. No entanto, se o sistema encontrar algum erro ao executar qualquer uma dessas 
transações, ele começará a falhar para trás. Por exemplo, um erro no processamento do pagamento 
(“ProcessPayment”) aciona um reembolso (“RefundPayment”), que então aciona o cancelamento do 
carro e do voo alugados (“CancelRentalReservation” e “CancelFlightReservation”), o que encerra toda a 
transação com uma mensagem de falha.
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-data-persistence/
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Esse padrão implanta funções Lambda separadas para cada tarefa destacada no diagrama, bem como 
três tabelas do DynamoDB para voos, aluguel de carros e pagamentos. Cada função do Lambda cria, 
atualiza ou exclui as linhas nas respectivas tabelas do DynamoDB, dependendo de uma transação 
ser confirmada ou revertida. O padrão usa o Amazon SNS para enviar mensagens de texto (SMS) aos 
assinantes, notificando-os sobre transações malsucedidas ou malsucedidas. 

Automação e escala

Você pode criar a configuração para essa arquitetura usando uma das estruturas do IaC. Use um dos links 
a seguir para o IaC preferido atórios atórios atórios atórios atórios atórios atórios atórios atórios atórios 
atórios atórios

• Implemente com o AWS CDK
• Implemente com o AWS SAM
• Implemente com o Terraform

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que permite combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações críticas aos negócios. Por meio do 
console gráfico Step Functions, você vê o fluxo de trabalho do seu aplicativo como uma série de etapas 
orientadas por eventos.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido e previsível com escalabilidade integrada. Use o DynamoDB para criar uma tabela 
do banco de dados que possa armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados e atender qualquer 
nível de tráfego solicitado.

• O AWS Lambda é um serviço computacional que permite que você execute o código sem o 
provisionamento ou gerenciamento de servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo.

• O Amazon API Gateway é um serviço da AWS para criação, publicação, manutenção, monitoramento e 
proteção de REST e WebSocket APIs em qualquer escala.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que fornece entrega de 
mensagens de editores para assinantes.

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software para definir 
seus recursos de aplicativos em nuvem usando linguagens de programação conhecidas TypeScript 
JavaScript, como, Python, Java e C#/.Net.

• O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) é um framework de código aberto para a criação de 
aplicações sem servidor. Ele fornece sintaxe abreviada para expressar funções, APIs, bancos de dados 
e mapeamentos de fontes de eventos.

Código

O código de um aplicativo de amostra que demonstra o padrão da saga, incluindo o modelo IaC (AWS 
CDK, AWS SAM ou Terraform), as funções do Lambda e as tabelas do DynamoDB, pode ser encontrado 
nos links a seguir. Siga as instruções no primeiro épico para instalá-los.

• Implemente com o AWS CDK
• Implemente com o AWS SAM
• Implemente com o Terraform
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https://serverlessland.com/workflows/saga-pattern-cdk
https://serverlessland.com/workflows/saga-pattern-sam
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https://serverlessland.com/workflows/saga-pattern-tf
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Epopéias
Instale pacotes, compile e construa

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale os pacotes NPM. Crie um novo diretório, navegue 
até esse diretório em um terminal 
e clone o GitHub repositório de 
sua escolha na seção Código
anterior neste padrão.

Na pasta raiz que contém 
opackage.json arquivo, 
execute o seguinte comando 
para baixar e instalar todos 
os pacotes do Node Package 
Manager (NPM):

npm install

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem

Compile scripts. Na pasta raiz, execute o 
seguinte comando para instruir 
o TypeScript transpilador a criar 
todos os JavaScript arquivos 
necessários:

npm run build

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem

Fique atento às mudanças e 
recompile.

Na pasta raiz, execute o seguinte 
comando em uma janela de 
terminal separada para observar 
as alterações no código e 
compile o código quando ele 
detectar uma alteração:

npm run watch

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem

Execute testes unitários 
(somente CDK da AWS).

Se você estiver usando o AWS 
CDK, na pasta raiz, execute o 
seguinte comando para realizar 
os testes de unidade do Jest:

npm run test

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem

Implante recursos na conta de destino da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente a pilha de 
demonstração na AWS.

Importante: o aplicativo é 
independente da região da AWS. 
Se você usa um perfil, deve 

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
declarar a região explicitamente 
no perfil da AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) ou por meio 
de variáveis de ambiente da 
AWS CLI.

Na pasta raiz, execute o 
comando a seguir para criar 
um conjunto de implantação e 
implantá-lo na conta e região 
padrão da AWS.

CDK DA AWS:

cdk bootstrap
cdk deploy

O MESMO ACONTECE COM A 
AWS:

sam build
sam deploy --guided

Terraforma:

terraform init
terraform apply

Pode demorar vários minutos 
para que essa etapa seja 
concluída. Esse comando usa 
as credenciais padrão que foram 
configuradas para a AWS CLI.

Observe a URL do API Gateway 
que é exibida no console após a 
conclusão da implantação. Você 
precisará dessas informações 
para testar o fluxo de execução 
da saga.
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Compare a pilha implantada com 
o estado atual.

Na pasta raiz, execute o seguinte 
comando para comparar a pilha 
implantada com o estado atual 
depois de fazer alterações no 
código-fonte:

CDK DA AWS:

cdk diff

O MESMO ACONTECE COM A 
AWS:

sam deploy

Terraforma:

terraform plan

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem

Teste o fluxo de execução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o fluxo de execução da 
saga.

Navegue até a URL do API 
Gateway que você anotou 
na etapa anterior, quando 
implantou a pilha. Esse URL 
aciona a inicialização da 
máquina de estado. Para 
obter mais informações sobre 
como manipular o fluxo da 
máquina de estado passando 
diferentes parâmetros de URL, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2182).

Para ver os resultados, faça login 
no Console de Gerenciamento 
da AWS e navegue até o console 
do Step Functions. Aqui, você 
pode ver cada etapa da máquina 
de estados da saga. Você 
também pode visualizar a tabela 
do DynamoDB para ver os 
registros inseridos, atualizados 
ou excluídos. Se você atualizar 
a tela com frequência, poderá 
ver o status da transação mudar 
depending paraconfirmed. 

Você pode assinar o tópico 
do SNS atualizando o código 

Desenvolvedor, arquiteto de 
nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
nostateMachine.ts
arquivo com o número do 
seu celular para receber 
mensagens SMS em caso de 
reservas bem-sucedidas ou 
malsucedidas. Para obter mais 
informações, consulte Amazon 
SNS na seção Informações 
adicionais (p. 2182).

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpar recursos Para limpar os recursos 
implantados para esse aplicativo, 
você pode usar um dos seguintes 
comandos a seguir.

CDK DA AWS:

cdk destroy

O MESMO ACONTECE COM A 
AWS:

sam delete

Terraforma:

terraform destroy

Desenvolvedor de aplicativos, 
arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
Artigos técnicos

• Implementação de microserviços na AWS
• Lente de aplicação sem servidor
• Habilitando a persistência de dados em microsserviços

Documentação de serviços da AWS

• Conceitos DK da AWS
• Começando a usar o AWS SAM
• AWS Step Functions
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Amazon API Gateway
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https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/microservices-on-aws/microservices-on-aws.pdf
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• Amazon SNS

Tutoriais

• Workshops práticos sobre computação sem servidor

Informações adicionais
Código

Para fins de teste, esse padrão implanta o API Gateway e uma função Lambda de teste que aciona a 
máquina de estado do Step Functions. Com o Step Functions, você pode controlar a funcionalidade do 
sistema de reserva de viagens passando umrun_type parâmetro para imitar falhas em “ReserveFlight,” 
“ReserveCarRental,” “ProcessPayment,” “ConfirmFlight,” e “”ConfirmCarRental.

A funçãosaga Lambda (sagaLambda.ts) recebe a entrada dos parâmetros de consulta na URL do API 
Gateway, cria o seguinte objeto JSON e o passa para Step Functions para execução:

let input = {
"trip_id": tripID, //  value taken from query parameter, default is AWS request ID
"depart_city": "Detroit",
"depart_time": "2021-07-07T06:00:00.000Z",
"arrive_city": "Frankfurt",
"arrive_time": "2021-07-09T08:00:00.000Z",
"rental": "BMW",
"rental_from": "2021-07-09T00:00:00.000Z",
"rental_to": "2021-07-17T00:00:00.000Z",
"run_type": runType // value taken from query parameter, default is "success"
};

Você pode experimentar diferentes fluxos da máquina de estado do Step Functions passando os seguintes 
parâmetros de URL:

• Execução bem-sucedida ─ https://{api gateway url}
• Falha no voo de reserva ─ https://{api url do gateway}? Tipo de execução =failFlightsReservation
• Confirmar falha no voo ─ https://{api gateway url}? Tipo de execução =failFlightsConfirmation
• Falha na reserva de aluguel de carros ─ https://{api gateway url}? RunType =failCarRental Reserva
• Confirme a falha no aluguel do carro ─ https://{api gateway url}? RunType =failCarRental Confirmação
• Falha no pagamento do processo ─ https://{api gateway url}? RunType = falha no pagamento
• Passe um ID de viagem ─ https://{api gateway url}? tripId= {por padrão, o ID de viagem será o ID de 

solicitação da AWS}

Modelos de iAc

Os repositórios vinculados incluem modelos de IaC que você pode usar para criar todo o aplicativo de 
reserva de viagem de amostra.

• Implemente com o AWS CDK
• Implemente com o AWS SAM
• Implemente com o Terraform

Tabelas do DynamoDB

Aqui estão os modelos de dados das tabelas de voos, aluguel de carros e pagamentos.
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Flight Data Model: 
 var params = { 
      TableName: process.env.TABLE_NAME, 
      Item: { 
        'pk' : {S: event.trip_id}, 
        'sk' : {S: flightReservationID}, 
        'trip_id' : {S: event.trip_id}, 
        'id': {S: flightReservationID}, 
        'depart_city' : {S: event.depart_city}, 
        'depart_time': {S: event.depart_time}, 
        'arrive_city': {S: event.arrive_city}, 
        'arrive_time': {S: event.arrive_time}, 
        'transaction_status': {S: 'pending'} 
      } 
    };

Car Rental Data Model:
var params = { 
      TableName: process.env.TABLE_NAME, 
      Item: { 
        'pk' : {S: event.trip_id}, 
        'sk' : {S: carRentalReservationID}, 
        'trip_id' : {S: event.trip_id}, 
        'id': {S: carRentalReservationID}, 
        'rental': {S: event.rental}, 
        'rental_from': {S: event.rental_from}, 
        'rental_to': {S: event.rental_to}, 
        'transaction_status': {S: 'pending'} 
      } 
    };

Payment Data Model:
var params = { 
      TableName: process.env.TABLE_NAME, 
      Item: { 
        'pk' : {S: event.trip_id}, 
        'sk' : {S: paymentID}, 
        'trip_id' : {S: event.trip_id}, 
        'id': {S: paymentID}, 
        'amount': {S: "750.00"}, // hard coded for simplicity as implementing any monetary 
 transaction functionality is beyond the scope of this pattern 
        'currency': {S: "USD"}, 
        'transaction_status': {S: "confirmed"} 
      } 
    };

Funções Lambda

As seguintes funções serão criadas para suportar o estado do fluxo e da execução da máquina em Step 
Functions:

• Reservar voos: insere um registro na tabela de voos do DynamoDB com umtransaction_status
depending, para reservar um voo.

• Confirmar voo: atualiza o registro na tabela de voos do DynamoDB,transaction_status para definir 
comoconfirmed, para confirmar o voo.

• Cancelar reserva de voos: exclui o registro da tabela de voos do DynamoDB para cancelar o voo 
pendente.

• Reserve aluguel de carros: insere um registro na CarRentals tabela do DynamoDB com 
umtransaction_status depending, para reservar um aluguel de carro.

• Confirmar aluguel de carros: atualiza o registro na CarRentals tabela do 
DynamoDB,transaction_status para definir comoconfirmed, para confirmar o aluguel do carro.
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• Cancelar reserva de aluguel de carros: exclui o registro da CarRentals tabela do DynamoDB para 
cancelar o aluguel de carro pendente.

• Processar pagamento: insere um registro na tabela de pagamento do DynamoDB para o pagamento.
• Cancelar pagamento: exclui o registro da tabela de pagamentos do DynamoDB para o pagamento.

Amazon SNS

O aplicativo de amostra cria o seguinte tópico e assinatura para enviar mensagens SMS e notificar o 
cliente sobre reservas bem-sucedidas ou malsucedidas. Se você quiser receber mensagens de texto ao 
testar o aplicativo de amostra, atualize a assinatura de SMS com seu número de telefone válido no arquivo 
de definição da máquina estadual.

Trecho do AWS CDK (adicione o número de telefone na segunda linha do código a seguir):

const topic = new  sns.Topic(this, 'Topic');
topic.addSubscription(new subscriptions.SmsSubscription('+11111111111'));
const snsNotificationFailure = new tasks.SnsPublish(this ,'SendingSMSFailure', {
topic:topic,
integrationPattern: sfn.IntegrationPattern.REQUEST_RESPONSE,
message: sfn.TaskInput.fromText('Your Travel Reservation Failed'),
}); 
  
const snsNotificationSuccess = new tasks.SnsPublish(this ,'SendingSMSSuccess', {
topic:topic,
integrationPattern: sfn.IntegrationPattern.REQUEST_RESPONSE,
message: sfn.TaskInput.fromText('Your Travel Reservation is Successful'),
});

Trecho do AWS SAM (substitua+1111111111 as cadeias de caracteres pelo seu número de telefone 
válido):

  StateMachineTopic11111111111: 
    Type: 'AWS::SNS::Subscription' 
    Properties: 
      Protocol: sms 
      TopicArn: 
        Ref: StateMachineTopic 
      Endpoint: '+11111111111' 
    Metadata: 
      'aws:sam:path': SamServerlessSagaStack/StateMachine/Topic/+11111111111/Resource

Trecho do Terraform (substitua a+111111111 string pelo seu número de telefone válido):

resource "aws_sns_topic_subscription" "sms-target" { 
  topic_arn = aws_sns_topic.topic.arn 
  protocol  = "sms" 
  endpoint  = "+11111111111"
}

Reservas bem-sucedidas

O fluxo a seguir ilustra uma reserva bem-sucedida com “ReserveFlight,” “ReserveCarRental” e 
“ProcessPayment” seguidos por “ConfirmFlight” e “”ConfirmCarRental. O cliente é notificado sobre a 
reserva bem-sucedida por meio de mensagens SMS enviadas ao assinante do tópico do SNS.

Reservas fracassadas
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Esse fluxo é um exemplo de falha no padrão da saga. Se, após a reserva de voos e aluguel de carros, 
“ProcessPayment” falhar, as etapas serão canceladas na ordem inversa.  As reservas são liberadas e o 
cliente é notificado da falha por meio de mensagens SMS que são enviadas ao assinante do tópico do 
SNS.

Integre o controlador universal Stonebranch com a 
modernização do mainframe da AWS

Criado por Vaidy Sankaran (AWS), Robert Lemieux (Stonebranch), Huseyin Gomleksizoglu (Stonebranch) 
e Pablo Alonso Prieto (AWS)

Repositório de código:

• aws-mainframe-modernization-
stonebranch-integração

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização 
DevOps; Mainframe; Migração; 
SaaS; Operações

Carga horária: Código Aberto; 
Microsoft

Serviços da AWS: Modernização 
do mainframe da AWS; Amazon 
RDS; Amazon S3

Resumo
Esse padrão explica como integrar a orquestração da carga de trabalho do Stonebranch Universal 
Automation Center (UAC) com o serviço de modernização de mainframe da Amazon Web Services (AWS). 
O serviço de modernização de mainframe da AWS migra e moderniza os aplicativos de mainframe para a 
nuvem da AWS. Ele oferece dois padrões: Replataforma de modernização de mainframe da AWS com a 
tecnologia empresarial Micro Focus e refatoração automatizada de modernização de mainframe da AWS 
com o AWS Blu Age.   

O Stonebranch UAC é uma plataforma de automação e orquestração de TI em tempo real. O UAC foi 
projetado para automatizar e orquestrar trabalhos, atividades e fluxos de trabalho em sistemas de TI 
híbridos, do local à AWS. Clientes corporativos que usam sistemas de mainframe estão migrando para 
infraestruturas e aplicativos modernizados centrados na nuvem. As ferramentas e os serviços profissionais 
da Stonebranch facilitam a migração dos agendadores e dos recursos de automação existentes para a 
nuvem da AWS.

Ao migrar ou modernizar seus programas de mainframe para a nuvem da AWS usando o serviço de 
modernização de mainframe da AWS, você pode usar essa integração para automatizar o agendamento 
de lotes, aumentar a agilidade, melhorar a manutenção e diminuir os custos.

Esse padrão fornece instruções para integrar o agendador Stonebranch com aplicativos de mainframe 
migrados para o serviço de modernização de mainframe da AWS Micro Focus Enterprise runtime. Esse 
padrão é para arquitetos de soluções, desenvolvedores, consultores, especialistas em migração e outros 
que trabalham em migrações, modernizações, operações ou DevOps.

Resultado direcionado

Esse padrão se concentra em fornecer os seguintes resultados-alvo:

• A capacidade de programar, automatizar e executar trabalhos em lote de mainframe em execução no
serviço de modernização de mainframe da AWS (Microfocus runtime) a partir do Stonebranch Universal 
Controller.
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• Monitore os processos em lote do aplicativo a partir do controlador universal Stonebranch.
• Inicie/reinicie/execute/interrompa processos em lote automática ou manualmente a partir do controlador 

universal Stonebranch.
• Recupere os resultados dos processos em lote de modernização de mainframe da AWS.
• Capture os CloudWatch registros da AWS dos trabalhos em lote no Stonebranch Universal Controller.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um aplicativo Micro Focus Bankdemo com arquivos Job Control Language (JCL) e um processo em lote 

implantado em um ambiente de serviço de modernização de mainframe da AWS (Micro Focus runtime)
• Conhecimento básico de como criar e implantar um aplicativo de mainframe executado no Micro Focus

Enterprise Server
• Conhecimento básico do controlador universal Stonebranch
• Licença de teste da Stonebranch (entre em contato com a Stonebranch)
• Instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para Windows ou Linux (por exemplo, 

xlarge) com um mínimo de quatro núcleos, 8 GB de memória e 2 GB de espaço em disco
• Apache Tomcat versão 8.5.x ou 9.0.x
• Oracle Java Runtime Environment (JRE) ou OpenJDK versão 8 ou 11
• Edição compatível com Amazon Aurora MySQL
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para repositório de exportação
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para conexões do agente Stonebranch Universal Message 

Service (OMS) para alta disponibilidade (HA)
• Arquivos de instalação do Stonebranch Universal Controller 7.2 Universal Agent 7.2
• Modelo de agendamento de tarefas de modernização de mainframe da AWS (versão mais recente 

lançada do arquivo .zip)

Limitações

• O produto e a solução foram testados e a compatibilidade foi validada somente com o OpenJDK 8 e 11.
• O modelo aws-mainframe-modernization-stonebranchde agendamento de tarefas de integração

funcionará somente com o serviço de modernização de mainframe da AWS.
• Esse modelo de agendamento de tarefas funcionará somente em uma edição Unix, Linux ou Windows 

dos agentes Stonebranch.

Arquitetura
Arquitetura do estado alvo

O diagrama a seguir mostra o exemplo do ambiente da AWS necessário para esse piloto.

1. O Centro de Automação Universal (UAC) da Stonebranch inclui dois componentes principais: 
Controlador universal e agentes universais. O Stonebranch OMS é usado como um barramento de 
mensagens entre o controlador e agentes individuais.

2. O banco de dados Stonebranch UAC é usado pelo Universal Controller. O banco de dados pode ser 
compatível com MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle ou Aurora MySQL.
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3. Serviço de modernização de mainframe da AWS — ambiente de execução da Micro Focus com o
BankDemo aplicativo implantado. Os arquivos do BankDemo aplicativo serão armazenados em um 
bucket do S3. Esse bucket também contém os arquivos JCL do mainframe.

4. O Stonebranch UAC pode executar as seguintes funções para a execução em lote:
a. Inicie um trabalho em lote usando o nome do arquivo JCL que existe no bucket do S3 vinculado ao 

serviço de modernização de mainframe da AWS.
b. Obtenha o status da execução do trabalho em lote.
c. Aguarde até que a execução do trabalho em lote seja concluída.
d. Obtenha registros da execução do trabalho em lote.
e. Execute novamente os trabalhos em lote que falharam.
f. Cancele o trabalho em lote enquanto o trabalho estiver em execução.

5. O Stonebranch UAC pode executar as seguintes funções para o aplicativo:
a. Iniciar aplicativo
b. Obter o status do aplicativo
c. Aguarde até que o aplicativo seja iniciado ou interrompido
d. Interromper a aplicação
e. Obter registros da operação do aplicativo

Conversão de empregos em Stonebranch

O diagrama a seguir representa o processo de conversão de empregos da Stonebranch durante a 
jornada de modernização. Ele descreve como os cronogramas de trabalho e as definições de tarefas são 
convertidos em um formato compatível que pode executar tarefas em lote de modernização de mainframe 
da AWS.

1. Para o processo de conversão, as definições de trabalho são exportadas do sistema de mainframe 
existente.

2. Os arquivos JCL podem ser enviados para o bucket S3 do aplicativo de modernização de mainframe 
para que esses arquivos JCL possam ser implantados pelo serviço de modernização de mainframe da 
AWS.

3. A ferramenta de conversão converte as definições de tarefas exportadas em tarefas do UAC.
4. Depois que todas as definições de tarefas e agendas de tarefas forem criadas, esses objetos serão 

importados para o Controlador Universal. Em seguida, as tarefas convertidas executam os processos no 
serviço de modernização de mainframe da AWS em vez de executá-los no mainframe.

Arquitetura Stonebranch UAC

O diagrama de arquitetura a seguir representa um active-active-passive modelo de controlador universal 
de alta disponibilidade (HA). O Stonebranch UAC é implantado em várias zonas de disponibilidade para 
fornecer alta disponibilidade e dar suporte à recuperação de desastres (DR).

Controlador universal

Dois servidores Linux são provisionados como controladores universais. Ambos se conectam ao mesmo 
endpoint do banco de dados. Cada servidor abriga um aplicativo Universal Controller e OMS. A versão 
mais recente do Universal Controller é usada no momento em que é provisionada.

Os Controladores Universais são implantados no aplicativo web Tomcat como o documento ROOT e são 
servidos na porta 80. Essa implantação facilita a configuração do balanceador de carga de front-end.
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O HTTP sobre TLS ou HTTPS é ativado usando o certificado curinga Stonebranch (por 
exemplo,https://customer.stonebranch.cloud). Isso protege a comunicação entre o navegador e 
o aplicativo.

OMS

Um Universal Agent e o OMS (Opswise Message Service) residem em cada servidor do Universal 
Controller. Todos os agentes universais implantados pelo cliente são configurados para se conectar aos 
dois serviços do OMS. O OMS atua como um serviço comum de mensagens entre os Agentes Universais 
e o Controlador Universal.

O Amazon EFS monta um diretório de spool em cada servidor. O OMS usa esse diretório de spool 
compartilhado para manter as informações de conexão e tarefas dos controladores e agentes. O OMS 
funciona em um modo de alta disponibilidade. Se o OMS ativo cair, o OMS passivo terá acesso a todos os 
dados e retomará as operações ativas automaticamente. Os agentes universais detectam essa alteração e 
se conectam automaticamente ao novo OMS ativo.

Database

O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) abriga o banco de dados UAC, com o Amazon 
Aurora MySQL compatível como mecanismo. O Amazon RDS ajuda a gerenciar e oferecer backups 
programados em intervalos regulares. Ambas as instâncias do Universal Controller se conectam ao mesmo 
endpoint do banco de dados.

Load balancer

Um Application Load Balancer é configurado para cada instância. O balanceador de carga direciona o 
tráfego para o controlador ativo a qualquer momento. Os nomes de domínio da instância apontam para os 
respectivos endpoints do balanceador de carga.

URLs

Cada uma de suas instâncias tem um URL, conforme mostrado no exemplo a seguir.

Ambiente Instância

Produção customer.stonebranch.cloud

Desenvolvimento (não produção) customerdev.stonebranch.cloud

Testes (não relacionados à produção) customertest.stonebranch.cloud

 Observações: Os nomes de instâncias que não são de produção podem ser definidos com base em suas 
necessidades.

Alta disponibilidade

Alta disponibilidade (HA) é a capacidade de um sistema operar continuamente sem falhas por um período 
de tempo designado. Essas falhas incluem, mas não estão limitadas a, armazenamento, atrasos na 
resposta na comunicação do servidor causados por problemas de CPU ou memória e conectividade de 
rede.

Para atender aos requisitos de HA:

• Todas as instâncias, bancos de dados e outras configurações do EC2 são espelhados em duas zonas 
de disponibilidade separadas na mesma região da AWS.

• O controlador é provisionado por meio de uma Amazon Machine Image (AMI) em dois servidores Linux 
nas duas zonas de disponibilidade. Por exemplo, se você for provisionado na região Europa eu-west-1, 
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você tem um controlador universal na zona de disponibilidade eu-west-1a e na zona de disponibilidade 
eu-west-1c.

• Nenhum trabalho pode ser executado diretamente nos servidores de aplicativos e nenhum dado pode 
ser armazenado nesses servidores.

• O Application Load Balancer executa verificações de integridade em cada controlador universal para 
identificar o controlador ativo e direcionar o tráfego para ele. Caso um servidor tenha problemas, o 
balanceador de carga promove automaticamente o controlador universal passivo para um estado ativo. 
Em seguida, o balanceador de carga identifica a nova instância ativa do Universal Controller a partir das 
verificações de integridade e começa a direcionar o tráfego. O failover ocorre em quatro minutos sem 
perda de emprego, e o URL do frontend permanece o mesmo.

• O serviço de banco de dados compatível com o Aurora MySQL armazena dados do Universal Controller. 
Para ambientes de produção, um cluster de banco de dados é construído com duas instâncias de 
banco de dados em duas zonas de disponibilidade diferentes em uma única região da AWS. Ambos os 
controladores universais usam uma interface Java Database Connectivity (JDBC) que aponta para um 
único endpoint de cluster de banco de dados. Caso uma instância de banco de dados tenha problemas, 
o endpoint do cluster de banco de dados aponta dinamicamente para a instância íntegra. Nenhuma 
intervenção manual é necessária.

Backup e limpeza

O Stonebranch Universal Controller está configurado para fazer backup e eliminar dados antigos seguindo 
a programação mostrada na tabela.

Type Schedule (Programação)

Atividades 7 dias

Auditoria 90 dias

Histórico 60 dias

Os dados de Backup anteriores às datas mostradas são exportados para o formato .xml e armazenados no 
sistema de arquivos. Após a conclusão do processo de backup, os dados mais antigos são removidos do 
banco de dados e arquivados em um bucket do S3 por até um ano para as instâncias de produção.

Você pode ajustar essa programação na interface do Controlador Universal. No entanto, aumentar esses 
prazos pode causar um maior tempo de inatividade durante a manutenção.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Mainframe Modernization é uma plataforma nativa da nuvem da AWS que ajuda você a 
modernizar seus aplicativos de mainframe em ambientes de tempo de execução gerenciados pela 
AWS. Ele fornece ferramentas e recursos para ajudá-lo a planejar e implementar a migração e a 
modernização.

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias do Amazon EC2.

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda você a criar e configurar sistemas de arquivos 
compartilhados na nuvem da AWS.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda você a configurar, operar e escalar um 
banco de dados relacional na Nuvem AWS. Esse padrão usa a edição compatível com o Amazon Aurora 
MySQL.
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• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Elastic Load Balancing (ELB) distribui o tráfego de entrada de aplicativos ou de rede em vários 
destinos. Por exemplo, você pode distribuir tráfego entre instâncias do Amazon EC2, contêineres 
e endereços IP em uma ou mais zonas de disponibilidade. Esse padrão usa um Application Load 
Balancer.

Galho de pedra

• O Universal Automation Center (UAC) é um sistema de produtos de automação de carga de trabalho 
corporativa. Esse padrão usa os seguintes componentes do UAC:
• O Universal Controller, um aplicativo web Java executado em um contêiner web Tomcat, é a solução 

corporativa de agendamento de tarefas e corretora de automação de carga de trabalho do Universal 
Automation Center. O Controller apresenta uma interface de usuário para criar, monitorar e configurar 
as informações do Controlador; lida com a lógica de agendamento; processa todas as mensagens de 
e para o Universal Agents; e sincroniza grande parte da operação de alta disponibilidade do Universal 
Automation Center.

• O Universal Agent é um agente de agendamento independente do fornecedor que colabora com o 
agendador de tarefas existente em todas as principais plataformas de computação, tanto legadas 
quanto distribuídas. Todos os agendadores executados em z/Series, I/Series, Unix, Linux ou Windows 
são suportados.

• O Universal Agent é um agente de agendamento independente do fornecedor que colabora com o 
agendador de tarefas existente em todas as principais plataformas de computação, tanto legadas quanto 
distribuídas. Todos os agendadores executados em z/Series, I/Series, Unix, Linux ou Windows são 
suportados.

• aws-mainframe-modernization-stonebranchIntegração com Stonebranch O AWS Mainframe 
Modernization Universal Extension é o modelo de integração para executar, monitorar e reexecutar 
trabalhos em lote na plataforma de modernização de mainframe da AWS.

Código

O código desse padrão está disponível no GitHub repositório aws-mainframe-modernization-stonebranch-
integration.

Epopeias
Instale o Universal Controller e o Universal Agent no Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download dos arquivos de 
instalação.

Faça o download da instalação 
dos servidores Stonebranch. 
Para obter os arquivos de 
instalação, entre em contato com 
a Stonebranch.

Arquiteto de nuvem

Iniciar a instância do EC2. Você precisará de cerca de 
3 GB de espaço extra para 
as instalações do Universal 
Controller e do Universal Agent. 
Portanto, forneça pelo menos 30 
GB de espaço em disco para a 
instância.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Adicione a porta 8080 ao grupo 
de segurança para que ele fique 
acessível.

Verifique os pré-requisitos. Antes da instalação, faça o 
seguinte:

1. Instale o Java conforme 
descrito em Download do Java 
Runtime Environment.

$ sudo yum -y update
$ sudo yum install 
 java-11-amazon-corretto

Certifique-se de usar uma das 
versões compatíveis do JAVA. 
O comando anterior deve 
instalar o java-11. Verifique a 
versão do Java e certifique-
se de que você está usando a 
versão 11 antes de continuar.

2. Conforme descrito no 
documento Instalando o 
Apache Tomcat, execute os 
seguintes comandos.

$ sudo yum install tomcat 
 tomcat-admin-webapps
$ sudo systemctl enable 
 tomcat
$ sudo systemctl start 
 tomcat

3. Crie um banco de dados do 
Amazon Aurora conforme 
descrito em Criar um cluster 
de banco de dados do Aurora 
MySQL e se conectar a ele. 
Use Amazon Aurora MySQL 
compatível.

Escolha um nome de usuário 
principal e uma senha 
principal. Mantenha os valores 
padrão para o restante das 
configurações.

Administrador de nuvem, 
administrador de Linux
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Universal Controller. 1. Faça o upload do 
arquivo deuniversal-
controller-7.2.0.0.tar
instalação para a instância do 
EC2.

2. Desarquive os arquivos de 
instalação em umatemp
pasta.

$ tar -xvf universal-
controller-7.2.0.0.tar

3. Dê permissão de execução ao 
script de instalação.

$ chmod a+x install-
controller.sh

4. Instale o controlador. Este 
exemplo usa o comando 
a seguir para instalar o 
Universal Controller sob/usr/
share/tomca t. Use o banco 
de dados do Amazon Aurora 
que você criou nas etapas 
anteriores.

$ sudo ./install-
controller.sh --tomcat-
dir /usr/share/tomcat/ --
controller-file universal-
controller-7.2.0.0-
build.145.war --
dbuser admin --dbpass 
 “****” --dbname uc 
 --rdbms mysql --dburl 
 jdbc:mysql://database-2-
instance-1.cih63miincgy.us-
east-1.rds.amazonaws.com:3306/

A última linha da saída do 
script deve ser “Instalação 
concluída”.

5. Navegue até o seguinte URL 
na instância do EC2.

http://<public_ip>:8080/uc

6. Na tela de login, digite
ops.admin na seção Nome de 
usuário e mantenha o campo
Senha vazio.

7. Defina uma nova senha para 
oops.admin usuário.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de Linux
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Universal Agent. 1. Faça o upload do 
arquivo desb-7.2.0.1-
linux-3.10-
x86_64.tar.Z instalação 
para a instância do EC2.

2. Faça login na instância do 
EC2.

3. Desarquive o pacote de 
instalação do Universal Agent.

$ zcat sb-7.2.0.1-
linux-3.10-x86_64.tar.Z | 
 tar xvf –

4. Execute o comando a seguir.

$ sudo ./unvinst --
oms_servers 7878@localhost 
 --oms_autostart yes --
python yes

5. Crie um arquivo PAM.

$ cp /etc/pam.d/login /
etc/pam.d/ucmd

6. Ative a inicialização 
automática para o Universal 
Agent.

$ /sbin/restorecon -v /
etc/rc.d/init.d/ubrokerd

Administrador de nuvem, 
administrador de Linux

Adicione OMS ao controlador 
universal.

1. Faça login no Universal 
Controller com oops.admin
usuário.

2. Escolha o menu Serviços no 
canto superior esquerdo da 
tela e, em seguida, escolha o 
menu Servidores do OMS no
Sistema

3. No campo Endereço do 
servidor do OMS, digite
localhost e salve.

4. Você verá o status do servidor 
OMS como conectado e 
o status da sessão como
operacional.

Universal Contronization
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Importe o AWS Mainframe Modernization Universal Extension e crie uma tarefa

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modelo de integração de 
importação.

Para esta etapa, você precisa 
da Extensão Universal de 
Modernização de Mainframe 
da AWS. Verifique se a última 
versão lançada do arquivo .zip foi 
baixada.

1. Faça login no Universal 
Controller com oops.admin
usuário.

2. Navegue até Serviços, Importe 
o Modelo de Integração.

3. Selecione o arquivo .zip 
do Modelo de Integração 
(aws_mainframe_modernization_stonebranch_extension.zip) 
e escolha Importar.

Depois que o modelo de 
integração for importado, você 
verá as tarefas de modernização 
do mainframe da AWS em
Serviços disponíveis.

Universal Contronization

Habilite credenciais resolvíveis. 1. Navegue até Serviços,
tarefas de modernização de 
mainframe da AWS.

2. No painel direito, preencha os 
campos obrigatórios:
• Nome: Nova tarefa de 

Modernnnization
• Agente: Selecione o único 

agente (AGNT0001).

Nos detalhes da 
modernização do mainframe 
da AWS:
• Ação: Listar ambientes
• Credenciais da AWS: Se 

você tiver uma função 
do AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
adicionada à instância do 
EC2, poderá manter esse 
campo em branco. Se você 
for usarAWSAccessKeyID
eAWSSecretKey, escolha o 
ícone () ao lado do campo.

Na janela Detalhes da 
credencial que se abre, insira 

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
as seguintes informações e 
salve.
• Nome: Credenciais de 

Modernnnnization
• Usuário em tempo de 

execução: Escreva o ID da 
chave de acesso da AWS 
neste campo.

• Senha de tempo de 
execução: Escreva a chave 
secreta da AWS nesse 
campo.

• Ponto final:Certifique-se 
de que o endpoint tenha 
a região correta da AWS. 
O padrão é https://m2.us-
east-1.amazonaws.com.

• Região: Entre na região do 
serviço de modernização 
de mainframe da AWS. O 
padrão é us-east-1.

3. Mantenha os valores padrão 
nos demais campos e salve a 
tarefa.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a tarefa. 1. Na parte superior do painel 
direito, escolha Iniciar tarefa.

2. Na janela Confirmar, escolha
Iniciar. Após isso, o Universal 
Contronization Console exibirá 
uma mensagem semelhante à 
seguinte.

208/8/24 10:11:11:49

Iniciou com sucesso a 
tarefa universal “Nova 
tarefa de modernização 
de mainframe” com a 
instância de tarefa sys_id 
1661291493634146313NC8E38DB8OZJY.

3. Navegue até a aba Instâncias
Se você não vê a guia
Instâncias, escolha a seta 
para a direita para rolar para a 
direita.

4. Abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito) 
da instância da tarefa na lista 
e escolha Recuperar saída
e, em seguida, Enviar na
Recuperar saída

5. Na janela Recuperar saída, 
você verá a lista de ambientes 
em STDOUT.

Universal Contronization

Teste iniciando um trabalho em lote

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma tarefa para o trabalho 
em lote.

1. Navegue até Serviços,
tarefas de modernização de 
mainframe da AWS.

2. No painel direito, preencha os 
campos obrigatórios:
• Nome: Nova tarefa de 

Modernnnization
• Agente: Selecione o único 

agente (AGNT0001).

Nos detalhes da 
modernização do mainframe 
da AWS:
• Ação: Inicie o Batch (ou 

inicie o Batch e aguarde 
para executar o trabalho 
em lote e aguarde até que 

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a tarefa seja concluída na 
AWS)

• Credenciais da AWS: Se 
você tiver uma função do 
IAM adicionada à instância 
do EC2, poderá manter 
esse campo vazio. Se você 
for usarAWSAccessKeyID
eAWSSecretKey, escolha o 
ícone () ao lado do campo.

• Ponto final:Certifique-se 
de que o endpoint tenha 
a região correta da AWS. 
O padrão é https://m2.us-
east-1.amazonaws.com.

• Região: Entre na região do 
serviço de modernização 
de mainframe da AWS. O 
padrão é us-east-1.

• Aplicação: Escolha o 
ícone ao lado do campo
() e escolha Enviar nas
opções de atualização 
do aplicativo. Isso se 
conectará ao serviço de 
modernização de mainframe 
da AWS e retornará a lista 
de aplicativos. Agora você 
pode selecionar o aplicativo 
na lista suspensa. Selecione 
o aplicativo no qual você 
deseja executar o trabalho 
em lote.

• Nome do arquivo 
JCL:RUNHELLO.jcl

• Aguarde o sucesso ou o 
fracasso:Se essa opção 
for selecionada, a tarefa 
aguardará até que o status 
do trabalho em lote seja 
bem-sucedido ou falhado.

• Intervalo de pesquisa: Essa 
é a quantidade de tempo 
entre cada pesquisa.

• Obter registros de 
execução: Se selecionado, 
os registros serão buscados 
automaticamente quando 
o trabalho em lote for 
concluído.

• Formato do registro: Esse 
é o formato dos registros a 
serem impressos. Ele pode 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ser em formato de texto ou 
JSON.

3. Mantenha os valores padrão 
nos demais campos e salve a 
tarefa.

Inicie a tarefa. 1. Na parte superior do painel 
direito, escolha Iniciar tarefa.

2. Na janela Confirmar, escolha
Iniciar. Após isso, o Universal 
Contronization Console exibirá 
uma mensagem semelhante à 
seguinte.

2022-08-24 11:11:59 AM

Iniciou com sucesso a 
tarefa universal “Mainframe 
Modernization Start Batch” 
com a instância de tarefa 
sys_id<sys id>.

3. Navegue até a aba Instâncias
Se você não vê a guia
Instâncias, escolha a seta 
para a direita para rolar para a 
direita.

4. Abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito) 
da instância da tarefa na lista 
e escolha Recuperar saída
e, em seguida, Enviar na
Recuperar saída

5. Na janela Recuperar saída, 
você verá a lista de ambientes 
em STDOUT.

Universal Contronization

Crie um fluxo de trabalho para várias tarefas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie as tarefas. 1. Abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito do 
mouse) da tarefa da qual você 
deseja criar cópias e escolha
Copiar.

2. Na janela Copy AWS 
Mainframe Modernization 
Task, insira o seguinte 
novo nome para a nova 
tarefa: Batch de início da 
modernização do mainframe -
RUNAWS2.

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Copie a tarefa novamente, 

usando o seguinte 
nome: Batch de início da 
modernização do mainframe -
RUNAWS3.

4. Copie com a tarefa 
novamente, usando o seguinte 
nome: Batch de início da 
modernização do mainframe -
RUNAWS4.

5. Copie a tarefa pela última 
vez, usando o seguinte 
nome: Batch de início da 
modernização do mainframe -
FOOBAR.

Tarefas de atualização. 1. Abra (clique duas vezes) 
a tarefa Mainframe 
Modernization Start Batch - 
RUNAWS2, altere o campo
Nome do arquivo JCL
paraRUNAWS2.jcl e salve.

2. Abra (clique duas vezes) 
a tarefa Mainframe 
Modernization Start Batch - 
RUNAWS3, altere o campo
Nome do arquivo JCL
paraRUNAWS3.jcl e salve.

3. Abra (clique duas vezes) 
a tarefa Mainframe 
Modernization Start Batch - 
RUNAWS4, altere o campo
Nome do arquivo JCL
paraRUNAWS4.jcl e salve.

4. Abra (clique duas vezes) 
a tarefa Mainframe 
Modernization Start Batch 
- FOOBAR, altere o campo
Nome do arquivo JCL
paraMISSING.jcl e salve.
Essa tarefa falhará porque o 
valor do nome do arquivo JCL 
está incorreto.

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um fluxo de trabalho. 1. Navegue até Serviços, Fluxos 
de trabalho.

2. No painel direito, insira
Mainframe Modernization 
Workflow no campo Nome e 
salve.

3. No painel direito, escolha
Editar fluxo de trabalho.

4. Na guia Editor de fluxo de 
trabalho, o botão Adicionar 
tarefa (+).

5. Na janela Busca de tarefas, 
escolha Pesquisar para 
ver todas as tarefas no 
Controlador Universal.

6. Clique no ícone ao lado de 
Mainframe Modernization Start 
Batch Task e arraste o ícone 
para um local vazio no Editor 
de Fluxo de Trabalho.

7. Repita a mesma ação 
para as outras tarefas 
de modernização de 
mainframe e coloque-as 
conforme mostrado na seção
Informações adicionais.

8. Escolha o botão Connect ()
e conecte as tarefas. Para 
conectar uma tarefa a outra, 
clique no meio de uma tarefa 
e arraste-a até a tarefa de 
destino.

9. Connect as tarefas conforme 
mostrado na seção
Informações adicionais e salve 
o fluxo de trabalho.

10.Clique com o botão direito do 
mouse em um local vazio no 
Editor de fluxo de trabalho, 
escolha Iniciar fluxo de 
trabalho e escolha OK.

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o status do fluxo de 
trabalho.

1. No menu à esquerda, escolha 
a Atividade

2. No meio da janela, escolha
Iniciar.

Você verá a lista de instâncias 
de tarefas na lista.

3. Abra (clique duas vezes) 
o fluxo de trabalho de 
modernização de mainframe 
na lista ou abra o menu de 
contexto (clique com o botão 
direito do mouse) e escolha
Comandos de tarefas de fluxo 
de trabalho, Exibir fluxo de 
trabalho.

Você verá as tarefas 
conforme mostrado na seção 
Informações adicionais. 
Esperava-se que a segunda 
tarefa falhasse porque você 
usou um arquivo JCL ausente.

Universal Contronization

Solucione problemas de trabalhos em lote com falha e execute novamente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Corrija a tarefa que falhou e 
execute novamente.

1. Abra (clique duas vezes) na 
tarefa que falhou para ver o 
erro da tarefa.

2. Você tem duas opções para 
corrigir a tarefa que falhou.
• Corrija o nome do 

arquivo JCL e defina-o 
comoFOOBAR.jcl.

• Adicione o nome correto do 
arquivo JCL ao nome do
arquivo JCL (Temp). Esse 
campo substituirá o campo
Nome do arquivo JCL.

Para esse piloto, escolha 
a segunda opção e salve a 
instância da tarefa.

3. No Monitor de fluxo de 
trabalho, abra o menu de 
contexto (clique com o 
botão direito do mouse) 
para a tarefa que falhou e 
escolha Comandos, Executar 
novamente.

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. Depois disso, todas as tarefas 

serão concluídas com êxito.

Crie tarefas de Iniciar Aplicativo e Interromper o Aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a ação Iniciar aplicativo. 1. Navegue até Serviços,
tarefas de modernização de 
mainframe da AWS.

2. No painel direito, preencha os 
campos obrigatórios.
• Nome: Mainnization
• Agente: Selecione o único 

agente (AGNT0001)

Nos detalhes da 
modernização do mainframe 
da AWS:
• Ação:Iniciar aplicativo
• Credenciais da AWS: Se 

você tiver uma função do 
IAM adicionada à instância 
do EC2, poderá manter 
esse campo vazio. Se você 
for usarAWSAccessKeyID
eAWSSecretKey, selecione 
a credencial que você criou 
antes.

• Ponto final:Certifique-
se de que o endpoint 
tenha a região correta. O 
padrão é https://m2.us-
east-1.amazonaws.com.

• Região: Entre na região do 
serviço de modernização 
de mainframe da AWS. O 
padrão é us-east-1.

• Aplicação: Escolha o 
ícone ao lado do campo
() e escolha Enviar nas
opções de atualização 
do aplicativo. Isso se 
conectará ao serviço de 
modernização de mainframe 
da AWS e retornará a lista 
de aplicativos. Agora você 
pode selecionar o aplicativo 
na lista suspensa. Selecione 
o aplicativo no qual você 
deseja executar o trabalho 
em lote.

Universal Contronization
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Aguarde o sucesso ou o 

fracasso:Se essa opção 
for selecionada, a tarefa 
aguardará até que o status 
do trabalho em lote seja 
bem-sucedido ou falhado.

• Intervalo de pesquisa: Essa 
é a quantidade de tempo 
entre cada pesquisa.

• Obter registros de 
execução: Se selecionado, 
os registros serão buscados 
automaticamente quando 
o trabalho em lote for 
concluído.

• Formato do registro: Esse 
é o formato dos registros a 
serem impressos. Ele pode 
ser em formato de texto ou 
JSON.

3. Mantenha os valores padrão 
nos demais campos e salve a 
tarefa.

4. Agora copie essa tarefa 
e crie uma tarefa para 
Stop Application. Altere 
o nome para Mainframe 
Moderinization Stop 
Application e altere a ação 
para Stop Application.

Criar uma tarefa de Cancelar execução Batch

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a ação Cancelar Batch. 1. Navegue até Serviços,
tarefas de modernização de 
mainframe da AWS.

2. No painel direito, preencha os 
campos obrigatórios.
• Nome: Modernização 

do mainframe Cancelar 
execução Batch

• Agente: Selecione o único 
agente (AGNT0001)

Nos detalhes da 
modernização do mainframe 
da AWS:
• Ação:Cancelar execução 

Batch
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Credenciais da AWS: Se 

você tiver uma função do 
IAM adicionada à instância 
do EC2, poderá manter 
esse campo vazio. Se você 
for usarAWSAccessKeyID
eAWSSecretKey, selecione 
a credencial que você criou 
antes.

• Ponto final:Certifique-
se de que o endpoint 
tenha a região correta. O 
padrão é https://m2.us-
east-1.amazonaws.com.

• Região: Entre na região do 
serviço de modernização 
de mainframe da AWS. O 
padrão é us-east-1.

• Aplicação: Escolha o 
ícone ao lado do campo
() e escolha Enviar nas
opções de atualização 
do aplicativo. Isso se 
conectará ao serviço de 
modernização de mainframe 
da AWS e retornará a lista 
de aplicativos. Agora você 
pode selecionar o aplicativo 
na lista suspensa. Selecione 
o aplicativo no qual você 
deseja executar o trabalho 
em lote.

• Aguarde o sucesso ou o 
fracasso:Se essa opção 
for selecionada, a tarefa 
aguardará até que o status 
do trabalho em lote seja 
bem-sucedido ou falhado.

• Intervalo de pesquisa: Essa 
é a quantidade de tempo 
entre cada pesquisa.

• Obter registros de 
execução: Se selecionado, 
os registros serão buscados 
automaticamente quando 
o trabalho em lote for 
concluído.

• Formato do registro: Esse 
é o formato dos registros a 
serem impressos. Ele pode 
ser em formato de texto ou 
JSON.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Mantenha os valores padrão 

nos demais campos e salve a 
tarefa.

Recursos relacionados
• Controlador universal
• Agente universal
• Configurações do LDAP
• Configurações de login único
• Alta disponibilidade
• Ferramenta de conversão Xpress

Informações adicionais
Ícones no Editor de fluxo de trabalho

Todas as tarefas conectadas

Estado do fluxo de trabalho

Gerencie aplicativos de contêiner locais 
configurando o Amazon ECS Anywhere com o 
AWS CDK

Criado pelo Dr. Rahul Sharad Gaikwad (AWS)

Repositório de código:

• amazon-ecs-anywhere-cdk-
amostras

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; 
Contêineres e microsserviços; 
DevOps; Nuvem híbrida; 
Infraestrutura

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS CDK; 
Amazon ECS; AWS Identity and 
Access Management

Resumo
O Amazon ECS Anywhere é uma extensão do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Você 
pode usar o ECS Anywhere para implantar tarefas nativas do Amazon ECS em um ambiente local ou 
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Pré-requisitos e limitações

gerenciado pelo cliente. Esse recurso ajuda a reduzir custos e mitigar operações e orquestrações locais 
complexas de contêineres. Você pode usar o ECS Anywhere para implantar e executar aplicativos de 
contêiner em ambientes locais e na nuvem. Isso elimina a necessidade de sua equipe aprender vários 
domínios e conjuntos de habilidades ou gerenciar softwares complexos por conta própria.

Esse padrão demonstra as etapas para configurar o ECS Anywhere usando pilhas do AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), instalada e configurada. (Consulte Instalar, atualizar e 

desinstalar a AWS CLI na documentação da AWS CLI.) 
• AWS CDK Toolkit, instalado e configurado. (Consulte o AWS CDK Toolkit na documentação do AWS 

CDK e siga as instruções para instalar a versão mais recente globalmente.)
• Gerenciador de pacotes Node (npm), instalado e configurado para o AWS CDK em TypeScript. 

(Consulte Como baixar e instalar o Node.js e o npm na documentação do npm.)

Limitações

• Para limitações e considerações, consulte Instâncias externas (Amazon ECS Anywhere) na 
documentação do Amazon ECS.

Versões do produto

• AWS CDK Toolkit versão 1.116.0 ou posterior
• npm versão 7.20.3 ou posterior
• Node.js versão 16.6.1 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS CloudFormation
• CDK DA AWS
• Amazon ECS Anywhere
• AWS Identity and Access Management (IAM)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir ilustra uma arquitetura de sistema de alto nível da configuração do ECS Anywhere 
usando o AWS CDK com TypeScript, conforme implementado por esse padrão.

1. Quando você implanta a pilha de CDK da AWS, ela cria uma CloudFormation pilha na AWS.
2. A CloudFormation pilha provisiona um cluster do Amazon ECS e recursos relacionados da AWS.
3. Para registrar uma instância externa com um cluster do Amazon ECS, você deve instalar o AWS 

Systems Manager Agent (SSM Agent) em sua máquina virtual (VM) e registrar a VM como uma 
instância gerenciada do AWS Systems Manager. 

4. Você também deve instalar o agente de contêiner do Amazon ECS e o Docker na sua VM para registrá-
la como uma instância externa no cluster do Amazon ECS.
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Ferramentas

5. Quando a instância externa é registrada e configurada com o cluster do Amazon ECS, ela pode 
executar vários contêineres em sua VM, que é registrada como uma instância externa.

Automação e escala

O GitHub repositório fornecido com esse padrão usa o AWS CDK como uma ferramenta de infraestrutura 
como código (IaC) para criar a configuração dessa arquitetura. O AWS CDK ajuda você a orquestrar 
recursos e configurar o ECS Anywhere.

Ferramentas
• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 

você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.
• O AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 

interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Código

O código-fonte desse padrão está disponível no GitHub repositório Amazon ECS Anywhere CDK Samples. 
Para clonar e usar o repositório, siga as instruções na próxima seção.

Epopeias
Verifique a configuração do AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a versão do AWS CDK. Verifique a versão do AWS CDK 
Toolkit executando o seguinte 
comando:

cdk --version

Esse padrão requer a versão 
1.116.0 ou posterior. Se você 
tiver uma versão anterior do 
AWS CDK, siga as instruções 
na documentação do AWS CDK
para atualizá-la.

DevOps engenheiro

Configurar credenciais da AWS. Para configurar as credenciais, 
execute oaws configure
comando e siga as instruções:

$aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
 <your-access-key-ID>
AWS Secret Access Key 
 [None]: <your-secret-
access-key>
Default region name [None]: 
 <your-Region-name>

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Default output format 
 [None]:

Inicialize o ambiente de CDK da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código do 
AWS CDK.

Clone o repositório de GitHub 
código para esse padrão usando 
o comando:

git clone https://
github.com/aws-samples/
amazon-ecs-anywhere-cdk-
samples.git

DevOps engenheiro

Faça o bootstrap da no ambiente. Para implantar o CloudFormation 
modelo da AWS na conta e 
na região da AWS que você 
deseja usar, execute o seguinte 
comando:

cdk bootstrap <account-
number>/<Region>

Para obter mais informações, 
consulte Bootstrapping na 
documentação do AWS CDK.

DevOps engenheiro

Crie e implante o projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale dependências de pacotes 
e compile TypeScript arquivos.

Instale as dependências do 
pacote e compile os TypeScript 
arquivos executando os 
seguintes comandos:

$cd amazon-ecs-anywhere-cdk-
samples
$npm install
$npm fund 

Esses comandos instalam todos 
os pacotes do repositório de 
exemplo. 

Importante: Se você receber 
erros sobre pacotes ausentes, 
use um dos comandos a seguir:

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

$npm ci    

—ou—

$npm install -g @aws-cdk/
<package_name>

Para obter mais informações, 
consulte npm ci e npm install na 
documentação do npm.

Crie o projeto. Para criar o código do projeto, 
execute o comando:

npm run build

Para obter mais informações 
sobre como criar e implantar o 
projeto, consulte Seu primeiro 
aplicativo de CDK da AWS na 
documentação do AWS CDK.

DevOps engenheiro

Implante o projeto. Para implantar o código do 
projeto, execute o comando:

cdk deploy

DevOps engenheiro

Verifique a criação e a saída da 
pilha.

Abra o CloudFormation 
console da AWS em https://
console.aws.amazon.com/
cloudformation e escolha 
aEcsAnywhereStack pilha. A 
guia Saídas mostra os comandos 
a serem executados em sua VM 
externa.

DevOps engenheiro

Configurar uma máquina on-premises

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure sua VM usando o 
Vagrant.

Para fins de demonstração, você 
pode usar o HashiCorp Vagrant
para criar uma VM. O Vagrant 
é um utilitário de código aberto 
para criar e manter ambientes 
portáteis de desenvolvimento de 
software virtual. Crie uma VM 
Vagrant executando ovagrant 
up comando no diretório raiz em 
que o Vagrantfile é colocado. 
Para obter mais informações, 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consulte a documentação do 
Vagrant.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre sua VM como uma 
instância externa.

1. Faça login na VM Vagrant 
usando ovagrant ssh
comando. Para obter mais 
informações, consulte a
documentação do Vagrant.

2. Crie um código de ativação 
e uma ID que você possa usar 
para registrar sua VM no AWS 
Systems Manager e ativar sua 
instância externa. A saída desse 
comando incluiActivationId
eActivationCode valoriza: 

aws ssm create-
activation --iam-role 
 EcsAnywhereInstanceRole | 
 tee ssm-activation.json

3. Exporte o ID de ativação e os 
valores do código:

export 
 ACTIVATION_ID=<activation-
ID>
export 
 ACTIVATION_CODE=<activation-
code>

4. Faça download do script 
de instalação no servidor on-
premises ou na VM:

curl -o "ecs-anywhere-
install.sh" "https://amazon-
ecs-agent.s3.amazonaws.com/
ecs-anywhere-install-
latest.sh" && sudo chmod +x 
 ecs-anywhere-install.sh

5. Faça o script de instalação no 
servidor on-premises ou na VM:

sudo ./ecs-anywhere-
install.sh \ 
    --cluster test-ecs-
anywhere \ 
     --activation-id 
 $ACTIVATION_ID \ 
     --activation-code 
 $ACTIVATION_CODE \ 
    --region <Region>

Para obter mais informações 
sobre como configurar e registrar 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
sua VM, consulte Registrando 
uma instância externa em um 
cluster na documentação do 
Amazon ECS.

Verifique o status do ECS 
Anywhere e da VM externa.

Para verificar se sua caixa virtual 
está conectada ao plano de 
controle do Amazon ECS e 
funcionando, use os seguintes 
comandos:

aws ssm describe-instance-
information
aws ecs list-container-
instances --cluster 
 $CLUSTER_NAME

DevOps engenheiro

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe e exclua recursos. Depois de analisar esse padrão, 
você deve remover os recursos 
criados para evitar cobranças 
adicionais. Para limpar, execute 
o comando:

cdk destroy

DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon ECS Anywhere 
• Demonstração do Amazon ECS Anywhere
• Amostras do workshop do Amazon ECS Anywhere

Modernize os aplicativos ASP.NET Web Forms na 
AWS

Criado por Vijai Anand Ramalingam (AWS) e Sreelaxmi Pai (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; 
Contêineres e microsserviços; 
Hospedagem na Web; 
Sites e aplicativos web; 
Desenvolvimento e teste de 
software

Carga horária: Microsoft

2212

https://docs.amazonaws.cn/en_us/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-anywhere-registration.html
https://docs.amazonaws.cn/en_us/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-anywhere-registration.html
https://docs.amazonaws.cn/en_us/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-anywhere-registration.html
http://aws.amazon.com/ecs/anywhere/
https://www.youtube.com/watch?v=-eud6yUXsJM
https://github.com/aws-samples/aws-ecs-anywhere-workshop-samples


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Resumo

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch; Amazon ECS; AWS 
Systems Manager

Resumo
Esse padrão descreve as etapas para modernizar um aplicativo antigo e monólito do ASP.NET Web Forms 
ao portá-lo para o ASP.NET Core na Amazon Web Services (AWS). 

A portabilidade de aplicativos ASP.NET Web Forms para o ASP.NET Core ajuda você a aproveitar o 
desempenho, a economia de custos e o ecossistema robusto do Linux. No entanto, pode ser um esforço 
manual significativo. Nesse padrão, o aplicativo legado é modernizado de forma incremental usando uma 
abordagem em fases e, em seguida, armazenado em contêineres na nuvem da AWS.

Considere um aplicativo antigo e monólito para um carrinho de compras. Vamos supor que ele tenha sido 
criado como um aplicativo ASP.NET Web Forms e consiste em páginas .aspx com um arquivo code-behind 
(aspx.cs). O processo de modernização consiste em três etapas:

1. Divida o monólito em microsserviços usando os padrões de decomposição apropriados. Para obter 
mais informações, consulte o guia Decomposição de monólitos em microsserviços no site do AWS 
Prescriptive Guidance.

2. Transfira seu aplicativo antigo do ASP.NET Web Forms (.NET Framework) para o ASP.NET Core 
no .NET 5 ou posterior. Nesse padrão, você usa o Porting Assistant for .NET para escanear seu 
aplicativo ASP.NET Web Forms e identificar incompatibilidades com o ASP.NET Core. Isso reduz o 
esforço de portabilidade manual.

3. Redesenvolva a camada de interface do usuário do Web Forms usando o React. Esse padrão não 
abrange a remodelação da interface do usuário. Para obter instruções, consulte Criar um novo aplicativo 
React na documentação do React.

4. Redesenvolva o arquivo code-behind do Web Forms (interface comercial) como uma API web do 
ASP.NET Core. Esse padrão usa relatórios do NDepend para ajudar a identificar os arquivos e 
dependências necessários.

5. Atualize projetos compartilhados/comuns, como Business Logic e Data Access, em seu aplicativo 
legado para o.NET 5 ou posterior usando o Porting Assistant para .NET. 

6. Adicione serviços da AWS para complementar seu aplicativo. Por exemplo, você pode usar o Amazon 
CloudWatch Logs para monitorar, armazenar e acessar os registros do seu aplicativo e o AWS Systems 
Manager para armazenar as configurações do seu aplicativo.

7. Colocar em contêineres o aplicativo ASP.NET Core. Esse padrão cria um arquivo Docker que tem 
como alvo o Linux no Visual Studio e usa o Docker Desktop para testá-lo localmente. Essa etapa 
pressupõe que seu aplicativo legado já está em execução em uma instância do Windows on-premises 
ou do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais informações, consulte o padrão
Executar um contêiner Docker da API web do ASP.NET Core em uma instância Linux do Amazon EC2.

8. Implemente o aplicativo ASP.NET Core no Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Esse 
padrão não abrange a etapa de implantação. Para obter instruções, consulte o Workshop do Amazon 
ECS.

Observação: esse padrão não abrange as etapas de desenvolvimento da interface do usuário, 
modernização do banco de dados ou implantação de contêineres.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Visual Studio ou Visual Studio Code, baixado e instalado.
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• Acesso a uma conta da AWS usando o AWS Management Console e a AWS Command Line Interface 
(AWS CLI). (Veja as instruções para configurar a AWS CLI.)

• O AWS Toolkit for Visual Studio (consulte as instruções de configuração).
• Docker Desktop, baixado e instalado.
• .NET SDK, baixado e instalado.
• Ferramenta NDepend, baixada e instalada. Para instalar a extensão nDepend para Visual Studio, 

executeNDepend.VisualStudioExtension.Installer (consulte as instruções). Você pode 
selecionar o Visual Studio 2019 ou 2022, dependendo dos seus requisitos. 

• O Porting Assistant para .NET, baixado e instalado.

Arquitetura
Modernizando o aplicativo de carrinho de compras

O diagrama a seguir ilustra o processo de modernização de um aplicativo antigo de carrinho de compras 
do ASP.NET.

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir ilustra arquitetura do aplicativo de carrinho de compras modernizado na AWS. As 
APIs web do ASP.NET Core são implantadas em um cluster do Amazon ECS. Os serviços de registro e 
configuração são fornecidos pelo Amazon CloudWatch Logs e pelo AWS Systems Manager.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon ECS — O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento 
de contêineres altamente escalável e rápido para executar, interromper e gerenciar contêineres em um 
cluster. Você pode executar tarefas e serviços em uma infraestrutura sem servidor gerenciada pelo AWS 
Fargate. Como alternativa, para ter mais controle sobre sua infraestrutura, é possível executar tarefas e 
serviços em um cluster de instâncias do EC2 que você gerencia.

• Amazon CloudWatch Logs: o Amazon CloudWatch Logs centraliza os logs de todos os sistemas, 
aplicações e serviços da AWS que você usa. Você pode visualizar e monitorar os logs, pesquisá-los por 
códigos de erro ou padrões específicos, filtrá-los com base em campos específicos ou arquivá-los com 
segurança para análise future.

• AWS Systems Manager: O AWS Systems Manager é um serviço da AWS que você pode usar para 
visualizar e controlar sua infraestrutura na AWS. Usando o console do Systems Manager, você pode 
visualizar dados operacionais de vários serviços da AWS e automatizar tarefas operacionais em seus 
recursos da AWS. O Systems Manager ajuda você a manter a segurança e a conformidade verificando 
suas instâncias gerenciadas e gerando relatórios (ou tomando medidas corretivas) sobre quaisquer 
violações de políticas detectadas.

Ferramentas

• Visual Studio ou Visual Studio Code — Ferramentas para criar aplicativos.NET, APIs da Web e outros 
programas.

• AWS Toolkit for Visual Studio: uma extensão para o Visual Studio que ajuda a desenvolver, depurar e 
implantar aplicações .NET que usam serviços da AWS.
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• Docker Desktop — Uma ferramenta que simplifica a criação e a implantação de aplicativos em 
contêineres.

• NDepend — Um analisador que monitora o código.NET em busca de dependências, problemas de 
qualidade e alterações de código.

• Assistente de portabilidade para .NET — Uma ferramenta de análise que verifica o código.NET para 
identificar incompatibilidades com .NET Core e estimar o esforço de migração.

Epopeias
Transfira seu aplicativo legado para o.NET 5 ou versão posterior

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize seu aplicativo legado 
do.NET Framework para .NET 5.

Você pode usar o Porting 
Assistant para .NET para 
converter seu aplicativo antigo do 
ASP.NET Web Forms para .NET 
5 ou posterior. Siga as instruções 
na documentação do Assistente 
de portabilidade para .NET.

Desenvolvedor de aplicativos

Gere relatórios do NDepend. Ao modernizar seu 
aplicativo ASP.NET Web 
Forms decompondo-o em 
microsserviços, talvez você não 
precise de todos os arquivos .cs 
do aplicativo legado. Você pode 
usar o NDepend para gerar 
um relatório para qualquer 
arquivo code-behind (.cs), para 
obter todos os chamadores e 
chamadores. Esse relatório ajuda 
você a identificar e usar somente 
os arquivos necessários em seus 
microsserviços.

Depois de instalar o NDepend 
(consulte a seção Pré-
requisitos (p. 2213)), abra a 
solução (arquivo.sln) para seu 
aplicativo legado no Visual Studio 
e siga estas etapas:

1. Crie o aplicativo legado no 
Visual Studio.

2. Na barra de menu do Visual 
Studio, escolha NDepend,
Anexar novo projeto NDepend 
à solução VS atual.   

3. Escolha Analisar 
montagens .NET. 

4. Quando a análise estiver 
concluída, navegue até o 
projeto no Solution Explorer. 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Clique com o botão direito 
do mouse em qualquer 
arquivo de código oculto (por 
exemplolistproducts.aspx.cs) 
para o qual você deseja gerar 
o relatório e escolha Mostrar 
no gráfico de dependências. 

5. Na barra de navegação, 
escolha Chamadores e 
chamadores e, em seguida, 
escolha Editar consulta de 
código. 

6. No painel de edição de 
consultas e regras, escolha 
a seta de download e, em 
seguida, escolha Exportar 
para o Excel.

Esse processo gera um relatório 
para o arquivo code-behind que 
lista todos os chamadores e 
chamadores. Para obter mais 
informações sobre o gráfico 
de dependências, consulte a
documentação do NDepend.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma nova solução .NET 5. Para criar uma nova 
estrutura .NET 5 (ou 
posterior) para suas APIs web 
modernizadas do ASP.NET Core:

1. Abra o Visual Studio.
2. Crie uma solução nova e em 

branco.
3. Crie novos projetos voltados 

para o.NET 5 (ou posterior), 
com base em seu aplicativo 
legado. Para ver exemplos 
de projetos antigos e 
novos para um aplicativo 
de carrinho de compras, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2221).

4. Use o relatório NDepend da 
etapa anterior para identificar 
todos os arquivos necessários. 
Copie esses arquivos do 
aplicativo que você atualizou 
anteriormente e adicione-os à 
nova solução.

5. Crie a solução e corrija todos 
os problemas.

Para obter mais informações 
sobre como criar projetos 
e soluções, consulte a
documentação do Visual Studio.

Nota Ao criar a solução e 
verificar a funcionalidade, você 
pode identificar vários arquivos 
adicionais a serem adicionados à 
solução, além dos arquivos que o 
NDepend identificou.

Desenvolvedor de aplicativos

Atualizar o código da sua aplicação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente APIs da web com o 
ASP.NET Core.

Vamos supor que um dos 
microsserviços que você 
identificou em seu aplicativo 
antigo de carrinho de compras 
monólito seja Produtos. Você 
criou um novo projeto de API 
web ASP.NET Core para
produtos na épica anterior. 
Nesta etapa, você identifica e 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
moderniza todos os formulários 
da web (páginas.aspx) 
relacionados aos Produtos. 
Vamos supor que os Produtos
consistam em quatro formulários 
da web, conforme ilustrado 
anteriormente na seção
Arquitetura (p. 2214):

• Listar produtos
• Exibir produto
• Add/Edit Product
• Excluir produto

Você deve analisar cada 
formulário da web, identificar 
todas as solicitações enviadas 
ao banco de dados para realizar 
alguma lógica e obter respostas. 
Você pode implementar cada 
solicitação como um endpoint de 
API da web. De acordo com seus 
formulários web, os produtos
podem ter os seguintes terminais 
possíveis:

• /api/products
• /api/products/{id}
• /api/products/add
• /api/products/update/
{id}

• /api/products/delete/
{id}

Conforme mencionado 
anteriormente, você também 
pode reutilizar todos os outros 
projetos que você atualizou para 
o.NET 5, incluindo Business 
Logic, Data Access e projetos 
compartilhados/comuns.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Amazon CloudWatch 
Logs.

Você pode usar o Amazon 
CloudWatch Logs para monitorar, 
armazenar e acessar os logs 
do seu aplicativo. Você pode 
registrar dados no Amazon 
CloudWatch Logs usando um 
SDK da AWS. Você também 
pode integrar aplicativos.NET 
com CloudWatch Logs usando 
estruturas populares de 
registro .NET, como nLog,
Log4Net e a estrutura de registro 
do ASP.NET Core.

Para obter mais informações 
sobre essa etapa, consulte 
a postagem do blog Amazon 
CloudWatch Logs e .NET 
Logging Frameworks.

Desenvolvedor de aplicativos

Configurar o AWS Systems 
Manager Parameter Store.

Você pode usar o AWS 
Systems Manager Parameter 
Store para armazenar 
configurações do aplicativo, 
como cadeias de conexão, 
separadamente do código do 
seu aplicativo. O NuGet pacote
Amazon.Extensions.Configuration. 
SystemsManagersimplifica 
a forma como seu aplicativo 
carrega essas configurações 
do AWS Systems Manager 
Parameter Store no sistema de 
configuração do.NET Core. 

Para obter mais informações 
sobre essa etapa, consulte a 
postagem no blog Provedor de 
configuração do.NET Core para o 
AWS Systems Manager.

Desenvolvedor de aplicativos

Adicionar autenticação e autorização

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use um cookie compartilhado 
para autenticação.

A modernização de um aplicativo 
monólito legado é um processo 
iterativo e exige que o monólito 
e sua versão modernizada 
coexistam. Você pode usar um 
cookie compartilhado para obter 
uma autenticação perfeita entre 
as duas versões. O aplicativo 
ASP.NET legado continua 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
validando as credenciais do 
usuário e emite o cookie, 
enquanto o aplicativo ASP.NET 
Core modernizado valida o 
cookie. 

Para obter instruções e exemplos 
de código, consulte o  GitHub 
projeto de amostra.

Criar e executar o contêiner localmente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma imagem do Docker 
usando o Visual Studio.

Nesta etapa, você cria um 
arquivo Docker usando o Visual 
Studio para a API web .NET 
Core.

1. Abra o Visual Studio. 
2. No Solution Explorer, no menu 

contextual (clique com o botão 
direito do mouse) do seu 
projeto, escolha Add/Docker 
Support.

3. Selecione Linux como sistema 
operacional de destino.

O Visual Studio cria um arquivo 
Docker para seu projeto. Para 
ver um exemplo de arquivo 
Docker, consulte Visual Studio 
Container Tools for Docker no 
site da Microsoft.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie e execute o contêiner 
usando o Docker Desktop.

Agora você pode criar, criar e 
executar o contêiner no Docker 
Desktop.

1. Abra a janela Command 
Prompt (Prompt de comando). 
Navegue até a pasta da 
solução em que o arquivo 
Docker está localizado. 
Execute o comando a seguir 
para criar a imagem do 
Docker:

docker build -t 
 aspnetcorewebapiimage -f 
 Dockerfile .

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Execute o comando a seguir 

para visualizar todas as 
imagens do Docker:

docker images

3. Execute o comando da a 
seguir para criar e executar 
um contêiner:

docker run -d -p 
 8080:80 --name 
 aspnetcorewebapicontainer 
 aspnetcorewebapiimage

4. Abra o Docker Desktop 
e escolha Containers/
Apps. Você pode ver 
um novo contêiner 
chamadoaspnetcorewebapicontainer 
em execução.

Recursos relacionados
• Execute um contêiner Docker da API web do ASP.NET Core em uma instância Linux do Amazon EC2

(AWS Prescriptive Guidance)
• Workshop sobre o Amazon ECS
• Executar implantações azul/verde do ECS CodeDeploy usando a AWS CloudFormation

( CloudFormation documentação da AWS)
• Introdução ao nDepend (documentação do NDepend)
• Assistente de portabilidade para .NET

Informações adicionais
As tabelas a seguir fornecem exemplos de projetos para um aplicativo antigo de carrinho de compras e 
projetos equivalentes em seu aplicativo ASP.NET Core modernizado.

Solução legada:

Nome do projeto Modelo de projeto Estrutura de destino

Interface de negócios Biblioteca de classes .NET Framework

BusinessLogic Biblioteca de classes .NET Framework

WebApplication Aplicação Web do ASP.NET 
Framework

.NET Framework

UnitTests Projeto de teste Unit .NET Framework

Compartilhado -> Comum Biblioteca de classes .NET Framework
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Modernize suas cargas de trabalho de 

impressão on-line de mainframe na AWS

Compartilhado -> Estrutura Biblioteca de classes .NET Framework

Nova solução:

Nome do projeto Modelo de projeto Estrutura de destino

BusinessLogic Biblioteca de classes .NET 5.0

<WebAPI> ASP.NET Core .NET 5.0

<WebAPI>. UnitTests Projeto de teste da Unit 3 .NET 5.0

Compartilhado -> Comum Biblioteca de classes .NET 5.0

Compartilhado -> Estrutura Biblioteca de classes .NET 5.0

Modernize as cargas de trabalho de impressão on-
line de mainframe na AWS usando o Micro Focus 
Enterprise Server e o LRS VPSX/MFI

Criado por Shubham Roy (AWS), Abraham Rondon (Micro Focus), Guy Tucker (Levi, Ray and Shoup Inc) 
e Kevin Yung (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Mainframe Alvo: AWS

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: IBM Tecnologias: Modernização; 
Migração

Serviços da AWS: AWS 
Managed Microsoft AD; Amazon 
EC2; Amazon RDS; Amazon 
EBS

Resumo
Esse padrão mostra como modernizar suas cargas de trabalho de impressão on-line de mainframe 
essenciais para os negócios na nuvem Amazon Web Services (AWS) usando o Micro Focus Enterprise 
Server como um tempo de execução para um aplicativo de mainframe modernizado e o LRS VPSX/MFI 
(Micro Focus Interface) como servidor de impressão. O padrão é baseado na abordagem de modernização 
do mainframe de replataforma. Nessa abordagem, migrar seu aplicativo on-line de mainframe para o 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e migrar seu banco de dados de mainframe, como o 
IBM DB2 for z/OS, para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). A autenticação e a 
autorização do fluxo de trabalho de impressão modernizado são executadas pelo AWS Directory Service 
for Microsoft Active Directory Service for Microsoft Active Directory AWS Managed Microsoft AD. O LRS 
Directory Information Server (LRS/DIS) é integrado ao AWS Managed Microsoft AD para autenticação 
e autorização do fluxo de trabalho de impressão. Ao modernizar suas cargas de trabalho de impressão 
on-line, você pode reduzir os custos de infraestrutura de TI, mitigar a dívida técnica de manter sistemas 
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legados, remover silos de dados, aumentar a agilidade e a eficiência com um DevOps modelo e aproveitar 
os recursos sob demanda e a automação na Nuvem AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma carga de trabalho de gerenciamento de impressão ou saída on-line para mainframe
• Conhecimento básico de como reconstruir e entregar um aplicativo de mainframe executado no Micro 

Focus Enterprise Server (para obter mais informações, consulte a folha de dados do Enterprise Server
na documentação da Micro Focus).

• Conhecimento básico das soluções e conceitos de impressão em nuvem do LRS (para obter mais 
informações, consulte Modernização de saída na documentação do LRS).

• Software e licença do Micro Focus Enterprise Server (para obter mais informações, entre em contato 
com o departamento de vendas da Micro Focus).

• Software e licenças LRS VPSX/MFI, LRS/Queue e LRS/DIS (para obter mais informações, entre em 
contato com o departamento de vendas da LRS.)

Nota: Para obter mais informações sobre considerações de configuração para cargas de trabalho de 
impressão on-line de mainframe, consulte Considerações na seção Informações adicionais desse padrão.

Versões do produto

• Micro Focus Enterprise Server 6.0 (atualização do produto 7)
• LRS VPSX/MFI V1R3 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Sistema operacional — IBM z/OS
• Linguagem de programação — Common Business-Oriented Language (COBOL) e Customer Information 

Control System (CICS) 
• Banco de dados — IBM DB2 para z/OS IBM Information Management System (IMS) e Virtual Storage 

Access Method (VSAM)
• Segurança — Resource Access Control Facility (RACF), CA Top Secret for z/OS e Access Control 

Facility 2 (ACF2)
• Gerenciamento de impressão e saída — produtos de impressão IBM mainframe z/OS (IBM Infoprint 

Server for z/OS, LRS e CA View)

Pilha de tecnologia alvo

• Sistema operacional — Microsoft Windows Server em execução no Amazon EC2
• Computação — Amazon EC2
• Linguagem de programação — COBOL e CICS
• Banco de dados — Amazon RDS
• Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud AWS Cloud Cloud Cloud Storage Sec
• Gerenciamento de impressão e saída — Solução de impressão LRS na AWS
• Ambiente de execução de mainframe — Micro Focus Enterprise Server

2223

https://www.microfocus.com/media/data-sheet/enterprise_server_ds.pdf
https://www.lrsoutputmanagement.com/products/modernization-products
https://www.microfocus.com/en-us/contact/contactme
https://www.lrsoutputmanagement.com/about-us/contact-us/
https://www.microfocus.com/en-us/products/enterprise-server/overview?utm_campaign=7018e000000PgfnAAC&utm_content=SCH-BR-AMC-AppM-AMS&gclid=EAIaIQobChMIoZCQ6fvS9wIVxQN9Ch2MzAOlEAAYASAAEgKx2fD_BwE
https://www.lrsoutputmanagement.com/products/modernization-products/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Arquitetura

Arquitetura de origem

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura de estado atual típica para uma carga de trabalho de 
impressão on-line de mainframe:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Os usuários realizam transações comerciais em um sistema de engajamento (SoE) construído em um 
aplicativo IBM CICS escrito em COBOL.

2. O SoE invoca o serviço de mainframe, que registra os dados da transação comercial em um banco de 
dados system-of-records (SoR), como o IBM DB2 for z/OS.

3. O SoR mantém os dados comerciais do SoE.
4. Um usuário inicia uma solicitação para gerar saída de impressão do CICS SoE, que inicia um aplicativo 

de transação de impressão para processar a solicitação de impressão. 
5. O aplicativo de transação de impressão (como um programa CICS e COBOL) extrai dados do banco 

de dados, formata os dados de acordo com os requisitos comerciais e gera resultados comerciais 
(dados impressos), como extratos de cobrança, carteiras de identidade ou extratos de empréstimos. 
Em seguida, o aplicativo envia uma solicitação de impressão usando o Método de Acesso às 
Telecomunicações Virtuais (VTAM). Um servidor de impressão z/OS (como o IBM Infoprint Server) usa 
NetSpool ou um componente VTAM similar para interceptar as solicitações de impressão e, em seguida, 
cria conjuntos de dados de saída de impressão no spool do JES usando os parâmetros de saída do 
JES. Os parâmetros de saída do JES especificam as informações de roteamento que o servidor de 
impressão usa para transmitir a saída para uma impressora de rede específica. O termo VTAM se refere 
ao elemento de serviços do z/OS Communications Server e do System Network Architecture (SNA) do 
z/OS.

6. O componente de transmissão de saída de impressão transmite os conjuntos de dados de impressão 
de saída do spool JES para impressoras ou servidores de impressão remotos, como LRS (conforme 
demonstrado neste padrão), IBM Infoprint Server ou destinos de e-mail.

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura para uma carga de trabalho de impressão on-line de 
mainframe implantada na nuvem da AWS:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário inicia uma solicitação de impressão a partir de uma interface de usuário on-line (CICS) 
para criar resultados impressos, como extratos de cobrança, carteiras de identidade ou extratos de 
empréstimos.

2. O aplicativo on-line de mainframe (reformulado para o Amazon EC2) usa o tempo de execução do Micro 
Focus Enterprise Server para extrair dados do banco de dados do aplicativo, aplicar lógica de negócios 
aos dados, formatar os dados e, em seguida, enviar os dados para um destino de impressão usando o
Micro Focus CICS Print Exit (DFHUPRNT). 

3. O banco de dados do aplicativo (um SoR executado no Amazon RDS) mantém dados persistentes para 
saída de impressão.

4. A solução de impressão LRS VPSX/MFI é implantada no Amazon EC2, e seus dados operacionais 
são armazenados no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). O LRS VPSX/MFI usa um agente 
de transmissão LRS/fila baseado em TCP/IP para coletar dados de impressão por meio da API Micro 
Focus CICS Print Exit (DFHUPRNT) e entregar os dados para um destino de impressora especificado. 
O TERMID (TERM) original usado no aplicativo CICS modernizado é usado como o nome da fila VPSX/
MFI. 
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Nota: A solução de destino normalmente não exige alterações no aplicativo para acomodar linguagens de 
formatação de mainframe, como IBM Advanced Function Presentation (AFP) ou Xerox Line Condition Data 
Stream (LCDS). Para obter mais informações sobre o uso da Micro Focus para migração e modernização 
de aplicativos de mainframe na AWS, consulte Capacitando cargas de trabalho de mainframe corporativo 
na AWS com a Micro Focus na documentação da AWS.

Arquitetura de infraestrutura da AWS

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura de infraestrutura da AWS altamente disponível e segura para 
uma carga de trabalho de impressão on-line de mainframe:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O aplicativo on-line de mainframe (escrito em uma linguagem de programação como CICS ou COBOL) 
usa a lógica comercial básica para processar e gerar resultados impressos, como extratos de cobrança, 
carteiras de identidade e extratos de empréstimos. O aplicativo on-line é implantado no Amazon EC2 
em duas zonas de disponibilidade (AZ) para alta disponibilidade (HA) e usa o Micro Focus CICS Print 
Exit para rotear a saída de impressão para o LRS VPSX/MFI para impressão pelo usuário final.

2. O LRS VPSX/MFI usa um agente de transmissão LRS/fila baseado em TCP/IP para coletar ou capturar 
dados de impressão da interface de programação Print Exit on-line da Micro Focus. O Online Print Exit 
transmite as informações necessárias para permitir que o LRS VPSX/MFI processe com eficácia o 
arquivo de impressão e crie dinamicamente comandos LRS/Queue. Nota: Para obter mais informações 
sobre vários métodos de programação de aplicativos CICS para impressão e como eles são suportados 
no servidor Micro Focus Enterprise e no LRS VPSX/MFI, consulte Captura de dados de impressão na 
seção Informações adicionais desse padrão.

3. Um Network Load Balancer fornece um nome DNS para integrar o Micro Focus Enterprise Server com 
o LRS VPSX/MFI. Nota: O LRS VPSX/MFI suporta um balanceador de carga de camada 4. O Network 
Load Balancer também faz uma verificação básica de integridade no LRS VPSX/MFI e direciona o 
tráfego para os alvos registrados que estão saudáveis.

4. O servidor de impressão LRS VPSX/MFI é implantado no Amazon EC2 em duas zonas de 
disponibilidade para HA e usa o Amazon EBS como um armazenamento de dados operacional. O 
LRS VPSX/MFI suporta os modos de serviço ativo-passivo. Essa arquitetura usa várias zonas de 
disponibilidade em um par ativo-passivo como um modo de espera ativo e ativo. O Network Load 
Balancer executa uma verificação de integridade nas instâncias LRS VPSX/MFI EC2 e direciona o 
tráfego para instâncias em espera em outra zona de disponibilidade se uma instância ativa estiver em 
um estado de inintegridade. As solicitações de impressão persistem na fila de Job do LRS localmente 
em cada uma das instâncias do EC2. Em caso de recuperação, uma instância com falha precisa ser 
reiniciada para que os serviços do LRS retomem o processamento da solicitação de impressão. Nota: 
O LRS VPSX/MFI também pode realizar verificações de integridade no nível da frota de impressoras. 
Para obter mais informações, consulte Verificações de integridade da frota de impressoras na seção
Informações adicionais desse padrão.

5. O AWS Managed Microsoft AD se integra ao LRS/DIS para realizar autenticação e autorização do 
fluxo de trabalho de impressão. Para obter mais informações, consulte Autenticação e autorização de 
impressão na seção Informações adicionais desse padrão.

6. O LRS VPSX/MFI usa o Amazon EBS para armazenamento em blocos. Você pode fazer backup dos 
dados do Amazon EBS de instâncias ativas do EC2 para o Amazon S3 como point-in-time snapshots 
e restaurá-los em volumes do EBS em espera. Para automatizar a criação, retenção e exclusão de 
instantâneos de volume do Amazon EBS, você pode usar o Amazon Data Lifecycle Manager para definir 
a frequência dos snapshots automatizados e restaurá-los com base em seus requisitos de RTO/RPO.

Ferramentas
Serviços da AWS
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• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias do Amazon EC2. Os volumes do EBS se comportam como dispositivos de bloco brutos e 
não formatados. É possível montar esses volumes como dispositivos em suas instâncias.

• O Amazon Elastic Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação 
escalável na Nuvem da AWS Cloud. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários 
para aumentá-los ou reduzi-los rapidamente.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ajuda a configurar, operar e escalar um banco 
de dados relacional na Nuvem AWS Cloud.

• O AWS Directory Service para Microsoft Active Directory (AD), também conhecido como AWS Managed 
Microsoft Active Directory, permite que suas cargas de trabalho com reconhecimento de diretórios e 
recursos da AWS usem o Active Directory gerenciado na AWS.

Outras ferramentas

• O LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface), desenvolvido em conjunto pela LRS e pela Micro Focus, 
captura a saída de um spool JES do Micro Focus Enterprise Server e a entrega de forma confiável a um 
destino de impressão especificado.

• O LRS Directory Information Server (LRS/DIS) é usado para autenticação e autorização durante o fluxo 
de trabalho de impressão.

• O LRS/Queue é um agente de transmissão de LRS/fila baseado em TCP/IP, usado pelo LRS VPSX/MFI, 
para coletar ou capturar dados de impressão por meio da interface de programação Print Exit on-line da 
Micro Focus.

• O Micro Focus Enterprise Server é um ambiente de implantação de aplicativos para aplicativos de 
mainframe. Ele fornece o ambiente de execução para aplicativos de mainframe que são migrados ou 
criados usando qualquer versão do Micro Focus Enterprise Developer.

Epopéias
Configure o Micro Focus Enterprise Server no Amazon EC2 e implante um 
aplicativo on-line de mainframe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server e implante 
um aplicativo online de 
demonstração.

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server no Amazon 
EC2 e implante o aplicativo Micro 
Focus Account Demo (ACCT 
Demo) no Amazon EC2 seguindo 
as instruções do Tutorial: Support 
do CICS na documentação da 
Micro Focus.

O aplicativo ACCT Demo é um 
aplicativo on-line de mainframe 
(CICS) que cria e inicia a saída 
de impressão.

Cloud Cloud Cloud Cloud Ar
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Configurar um servidor de impressão LRS no Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha uma licença de produto 
LRS para impressão.

Para obter uma licença de 
produto LRS para LRS VPSX/
MFI, LRS/Queue e LRS/DIS, 
entre em contato com a equipe 
de gerenciamento de saída do 
LRS. Você deve fornecer os 
nomes de host das instâncias do 
EC2 em que os produtos LRS 
serão instalados.

Construir liderança

Crie uma instância do Amazon 
EC2 Windows para instalar o 
LRS VPSX/MFI.

Execute uma instância do 
Amazon EC2 Windows seguindo 
as instruções da Etapa 1: 
Execute uma instância na 
documentação do Amazon EC2. 
Sua instância deve atender aos 
seguintes requisitos de hardware 
e software para o LRS VPSX/
MFI:   

• CPU — Dual Core
• RAM — 16 GB
• Unidade de disco — 500 GB
• Instância mínima do EC2 — 

m5.xlarge
• Sistema Operacional — 

Windows/Linux
• Software — Serviço de 

Informações da Internet (IIS) 
ou Apache

Nota: Os requisitos de hardware 
e software anteriores se 
destinam a uma pequena frota 
de impressoras (cerca de 500
—1000). Para obter todos 
os requisitos, consulte seus 
contatos do LRS e da AWS.

Ao criar sua instância do 
Windows, faça o seguinte:

1. Confirme se o nome do host 
do EC2 é o mesmo nome de 
host usado para a licença do 
produto LRS.

2. Habilite o CGI no Amazon 
EC2 concluindo o seguinte:
a. Connect à sua instância do 

EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
instância na documentação 
do Amazon EC2.

b. No menu Iniciar do 
Windows, localize e abra o 
Gerenciador de Servidores.

c. No Gerenciador de 
Servidores, escolha Painel,
Início Rápido, Adicionar 
funções e recursos. Em 
seguida, escolha Funções 
do servidor.

d. Em Funções de servidor, 
escolha WebServer (IIS)
e, em seguida, escolha
Desenvolvimento de 
aplicativos.

e. Em Desenvolvimento de 
aplicativos, marque a caixa 
de seleção CGI.

f. Siga as instruções no 
assistente de adição de 
funções e recursos do 
Windows Server Manager 
para instalar o CGI.

g. Abra a porta 5500 no 
firewall do Windows 
da instância EC2 para 
comunicação LRS/fila.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o LRS VPSX/MFI na 
instância do EC2.

1. Connect à sua instância do 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. Abra o link para a página de 
download do produto no e-
mail do LRS que você deve 
receber. Nota: Os produtos 
LRS são distribuídos por 
transferência eletrônica de 
arquivos (EFT). 

3. Baixe o LRS VPSX/MFI e 
descompacte o arquivo (pasta 
padrão:c:\LRS).

4. Inicie o LRS Product Installer a 
partir da pasta descompactada 
para instalar o LRS VPSX/
MFI. 

5. No menu Selecionar recursos, 
selecione Servidor VPSX® 
(V1R3.022) e escolha Avançar
para iniciar o processo de 
instalação. Você receberá 
uma mensagem de sucesso 
quando a instalação for 
concluída.
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Instale o LRS/Queue. 1. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. Abra o link para a página de 
download do produto LRS no 
e-mail do LRS que você deve 
receber, baixe o LRS/Queue e 
descompacte o arquivo.

3. Vá até o local onde você 
baixou os arquivos e inicie 
o instalador do produto LRS 
para instalar o LRS/Queue.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o LRS/DIS. 1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. Abra o link para a página de 
download do produto LRS no 
e-mail do LRS que você deve 
receber, baixe o LRS/DIS e 
descompacte o arquivo.

3. Vá até o local onde você 
baixou os arquivos e inicie o 
LRS Product Installer.

4. No Instalador de produtos 
LRS, expanda LRS Misc 
Tools, selecione LRS DIS e 
escolha Avançar.

5. Siga o restante das instruções 
no instalador do produto LRS 
para concluir o processo de 
instalação.
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Crie um grupo-alvo e registre 
o LRS VPSX/MFI EC2 como o 
destino.

Crie um grupo-alvo seguindo as 
instruções em Criar um grupo-
alvo para seu Network Load 
Balancer na documentação do 
Elastic Load Balancing.

Ao criar o grupo de destino, faça 
o seguinte:

1. Na página Especificar 
detalhes do grupo, em
Escolher um tipo de destino, 
escolha Instâncias.

2. Em Protocolo, escolha TCP.
3. Para Port, escolha 5500. 
4. Na página Registrar 

destinos, na seção Instâncias 
disponíveis, selecione as 
instâncias LRS VPSX/MFI 
EC2.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um Network Load Balancer. Siga as instruções de Criar 
um Network Load Balancer na 
documentação do Elastic Load 
Balancing. Seu Network Load 
Balancer direciona o tráfego do 
Micro Focus Enterprise Server 
para o LRS VPSX/MFI EC2.

Ao criar o Network Load 
Balancer, faça o seguinte na 
página Listeners and Routing:

1. Para Protocol, escolha TCP. 
2. Para Port, escolha 5500.
3. Em Ação padrão, escolha

Encaminhar para o grupo 
de destino que você criou 
anteriormente.
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Integre o Micro Focus Enterprise Server com LRS VPSX/MFI e LRS/Queue

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Micro Focus 
Enterprise Server para 
integração LRS/Fila.

1. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. No menu Iniciar do 
Windows, abra a interface de 
administração do Micro Focus 
Enterprise Server.

3. Na barra de menu, escolha
NATIVO.

4. No painel de navegação, 
escolha Servidor de diretórios
e, em seguida, escolha
BANKDEMO ou sua região de 
servidor corporativo.

5. Em Geral, no painel de 
navegação esquerdo, role 
para baixo até a seção
Adicional para configurar 
as variáveis de ambiente 
(LRSQ_ADDRESS, 
LRSQ_PORT, 
LRSQ_COMMAND) para 
apontar para LRSQ.

6. Para LRSQ_ADDRESS, insira 
o endereço IP ou o nome DNS 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do Network Load Balancer que 
você criou anteriormente.

7. Para LRSQ_PORT, insira
VPSX LRSQ Listener Port 
(5500).

8. Para LRSQ_COMMAND, 
insira a localização do 
caminho do executável LRSQ.

9. Nota: Atualmente, o LRS 
suporta um limite máximo de 
50 caracteres para nomes 
DNS, mas isso está sujeito a 
alterações no future. Se seu 
nome DNS for maior que 50, 
você poderá usar o endereço 
IP do Network Load Balancer 
como alternativa.
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Disponibilize o CICS Print Exit 
(DFHUPRNT) para inicialização 
do Micro Focus Enterprise 
Server.

1. Connect à sua instância do 
Micro Focus Enterprise Server 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

2. Copie o CICS Print Exit 
(DFHUPRNT) da pasta 
executável LRS VPSX/MFI 
(nomeadaVPSX_MFI_R2) 
para o local da instância EC2 
do Micro Focus Enterprise 
Server. Para sistemas 
de 32 bits, a localização 
éC:\Program Files 
(x86) \Micro Focus
\Enterprise Server\bin. 
Para sistemas de 64 bits, a 
localização éC:\Program 
Files (x86) \Micro 
Focus\Enterprise 
Server\bin64. Nota: 
ODFHUPRNT_64.dll
arquivo deve ser renomeado 
paraDFHUPRNT.dll quando 
copiado.

Valide se o Micro Focus 
Enterprise Server detectou a 
saída de impressão do CICS 
(DFHUPRNT)

1. Pare e inicie o Micro Focus 
Enterprise Server. 

2. No painel Administração 
do Micro Focus Enterprise 
Server, abra Monitor, Logs,
Console logs.

3. Verifique nos registros 
do console a seguinte 
mensagem: “O usuário da 
impressora 3270 saiu do 
DFHUPRNT instalado com 
sucesso”.

Cloud Cloud Cloud Cloud Ar
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Defina o ID do terminal da 
impressora CICS (TermIDS) 
como Micro Focus Enterprise 
Server.

Habilite a impressão 3270 no 
Micro Focus Enterprise Server

1. No painel Administração 
do Micro Focus Enterprise 
Server, abra CICS,
Resources, By Group.

2. No painel de navegação 
esquerdo, escolha SIT (Tabela 
de Inicialização do Sistema) e 
escolha BNKCICV.

3. Na seção Geral, role para 
baixo até 3270 e marque a 
caixa de seleção Imprimir 
3270.

Defina o terminal da impressora 
CICS no Micro Focus Enterprise 
Server

1. No painel Administração 
do Micro Focus Enterprise 
Server, abra CICS,
Resources, By Type.

2. No painel de navegação 
esquerdo, escolha Prazo e, 
em seguida, escolha Novo. 
O formulário Criar recurso de 
terminal é aberto.

3. Em Nome, insira o nome da 
fila de impressão do LRS. 
(Nota: Esse padrão usa
“P275" como ID do terminal 
da impressora CICS e fila de 
impressão LRS VPSX.) 

4. Em Grupo, insira
BANKTERM. 

5. Em Instalação automática — 
Modelo, insira NÃO.

6. Para Identificadores de 
terminal - Tipo de terminal, 
insira DFHPRT32.

7. Em Nome da rede, insira
VTAMP275.

8. Para Uso do terminal, marque 
a caixa de seleção Em 
serviço.

9. Role até a parte superior da 
página e depois Salvar.

10.Escolha Install. Uma 
mensagem pop-up exibe uma 
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mensagem de instalação bem-
sucedida.

Configurar impressoras e usuários de impressão no Micro Focus Enterprise 
Server e no LRS VPSX/MFI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma fila de impressão no 
LRS VPSX.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. Abra a interface web do VPSX 
no menu Iniciar do Windows.

3. No painel de navegação, 
selecione Impressoras.

4. Escolha Adicionar e, em 
seguida, escolha Adicionar 
impressora.

5. Na página Configuração da 
impressora, em Nome da 
impressora, digite P275.

6. Para VPSX ID, insira VPS1.
7. Para CommType, selecione

TCPIP/LRSQ.
8. Em Endereço de host/IP, 

insira o endereço IP da 
impressora física que você 
deseja adicionar.

9. Em Dispositivo, insira o nome 
do seu dispositivo.

10.Escolha Driver do Windows ou 
Driver Linux/Mac.

11.Escolha Add (Adicionar).

Nota: A fila de impressão deve 
ser equivalente aos TermIDs 
de impressão criados no Micro 
Focus Enterprise Server.
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Crie um usuário de impressão no 
LRS VPSX/MFI.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. Abra a interface web do VPSX 
no menu Iniciar do Windows.

Cloud Cloud Cloud Cloud Ar
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3. No painel de navegação, 

selecione Sec
4. Na coluna Nome do usuário, 

escolha admin e, em seguida, 
escolha Copiar.

5. Na janela Manutenção do 
perfil do usuário, em Nome 
do usuário, insira um nome 
de usuário (por exemplo,
PrintUser).

6. Em Descrição, insira uma 
breve descrição (por exemplo,
Usuário para impressão de 
teste).

7. Escolha Update (Atualizar). 
Isso cria um usuário de 
impressão (por exemplo,
PrintUser).

8. No painel de navegação, 
em Usuário, escolha o novo 
usuário que você criou.

9. No menu Comando, escolha
Segurança.

10.Na página Regras de 
segurança, escolha todas 
as opções aplicáveis de 
segurança da impressora 
e segurança do trabalho e 
escolha Salvar.

11.Para adicionar seu novo 
usuário de impressão ao 
grupo Administrador, acesse 
o painel de navegação, 
escolha Segurança e escolha
Configurar.

12.Na janela Configuração de 
segurança, adicione seu novo 
usuário de impressão à coluna
Administrador.

Configurar a autenticação de impressão e a autenticação de impressão

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um domínio AWS Managed 
Microsoft AD com usuários e 
grupos.

1. Crie um Active Directory no 
AWS Managed Microsoft 
AD seguindo as instruções 
em Criar seu diretório AWS 
Managed Microsoft AD na 
documentação do AWS 
Directory Service. 
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2. Implante uma instância 

do EC2 (gerenciador do 
Active Directory) e instale 
as ferramentas do Active 
Directory para gerenciar seu 
AWS Managed Microsoft 
AD seguindo as instruções 
da Etapa 3: Implante 
uma instância do EC2 
para gerenciar seu AWS 
Managed Microsoft AD na 
documentação do AWS 
Directory Service.

3. Connect à sua instância do 
EC2 seguindo as instruções 
da Etapa 2: Connect à sua 
instância na documentação 
do Amazon EC2. Nota: Ao 
se conectar à instância do 
EC2, insira suas credenciais 
de administrador (para o 
diretório que você criou na 
etapa 1) na janela Segurança 
do Windows.

4. No menu Iniciar do 
Windows, em Ferramentas 
Administrativas do Windows, 
escolha Usuários e 
Computadores do Active 
Directory.

5. Crie um usuário de impressão 
no domínio do Active Directory 
seguindo as etapas de Criar 
um usuário na documentação 
do serviço do AWS Directory.

Junte o LRS VPSX/MFI EC2 
a um domínio AWS Managed 
Microsoft AD.

Junte o LRS VPSX/MFI EC2 
ao seu domínio AWS Managed 
Microsoft AD automaticamente
(documentação do AWS 
Knowledge Center) ou
manualmente (documentação do 
AWS Directory Service).
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Configure e integrar o LRS/DIS 
com AWS Managed Microsoft 
AD.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. No menu Iniciar do Windows, 
abra a Interface Web do 
VPSX.

3. No painel de navegação, 
selecione Sec

4. Na página Configuração 
de segurança, na seção
Parâmetros de segurança, em
Tipo de segurança, selecione
Interno.

5. Insira suas preferências para o 
restante das opções na seção
Parâmetros de segurança.

6. Abra a pasta Gerenciamento 
de Saída do LRS no menu 
Iniciar do Microsoft Windows, 
escolha Iniciar servidor e 
escolha Parar servidor.

7. Faça login no LRS VPSX/MFI 
com seu nome de usuário e a 
senha do Active Directory.
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Teste um fluxo de trabalho de impressão on-line

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie uma solicitação de 
impressão on-line a partir do 
aplicativo Micro Focus ACCT 
Demo.

1. Abra o emulador de terminal 
TN3270 em sua instância 
do Micro Focus Enterprise 
Server EC2. (Observação: 
esse padrão usa emuladores 
de terminal 3270.) 

2. Connect ao emulador de 
terminal TN3270 (Rumba). 
Para endereço do nome do 
host, use 127.0.0.1. Para a
porta Telnet, use 9270.

3. Depois de se conectar à tela 
3270, pressione CTL+SHIFT
+Z para limpar a tela.

4. Para iniciar o aplicativo 
ACCT Demo, em tela limpa, 
digite ACCT. Isso abre a tela 
principal do aplicativo ACCT 
Demo online (CICS). Nota: A 
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tela principal inclui opções de 
menu, como Arquivo da conta,
Para pesquisar por nome,
inserir, Tipo de solicitação,
Conta e Impressora.

5. Para enviar uma solicitação 
de impressão do aplicativo 
ACCT Demo online (CICS), 
digite P no campo do tipo de 
solicitação, 11111 no campo 
da conta e P275 no campo da
impressora. Certifique-se de 
definir o valor no campo da
impressora como o valor da 
ID do terminal da impressora 
CICS.

6. Pressione Enter.

A mensagem “Solicitação de 
impressão agendada” aparece 
na parte inferior da tela. Isso 
confirma que uma solicitação de 
impressão on-line foi gerada a 
partir do aplicativo ACCT Demo 
e enviada ao LRS VPS/MFI para 
processamento de impressão. 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a saída de impressão 
no LRS VPSX/MFI.

1. Connect à sua instância LRS 
VPSX/MFI EC2 seguindo 
as instruções da Etapa 2: 
Connect à sua instância na 
documentação do Amazon 
EC2.

2. No menu Iniciar do Windows, 
abra a Interface Web do 
VPSX.

3. No painel de navegação, 
selecione Impressoras, depois 
Cloud Cloud Cloud Cloud 
Cloud Cloud Cloud Cloud
Cloud Cloud Cloud Cloud 
Cloud Cloud Cloud Cloud
Cloud Cloud Cloud Cloud 
Cloud Storage Sec Encontre 
a fila de impressão P275 que 
você criou anteriormente para 
impressão on-line.

4. Para a fila de impressão 
(P275), na coluna Spool 
ID, escolha a ID do spool 
para a solicitação na fila da 
impressora.

5. Na guia Ações, na coluna
COMANDO, escolha
Procurar. 

Agora você pode ver a saída 
impressa de um extrato de 
conta com colunas para Número 
da conta, SOBRENOME, 
PRIMEIRO, ENDEREÇO, 
TELEFONE, Nº. Cartões 
emitidos, data de emissão, valor 
e saldo.

Para ver um exemplo, consulte 
o anexo online_print_output para 
esse padrão.

Engenheiro de testes

Recursos relacionados
• Modernização de saída do LRS (documentação do LRS)
• Conceitos de rede VTAM (documentação da IBM)
• Resumo dos tipos de unidades lógicas (LU) (documentação da IBM)
• Controles ANSI e de transporte de máquinas (documentação IBM)
• Capacitando cargas de trabalho de mainframe corporativo na AWS com a Micro Focus (blog da rede de 

parceiros da AWS)
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Informações adicionais

• Crie um PAC de servidor empresarial Micro Focus com o Amazon EC2 Auto Scaling e o Systems 
Manager (documentação de AWS Prescriptive Guidance)

• Fluxo de dados da Advanced Function Presentation (AFP) (documentação da IBM)
• Fluxo de dados condicionado por linha (LCDS) (documentação de comparação)

Informações adicionais
Considerações

Durante sua jornada de modernização, você pode considerar uma grande variedade de configurações para 
processos on-line de mainframe e a saída que eles geram. A plataforma de mainframe foi personalizada 
por cada cliente e fornecedor que a usa com requisitos específicos que afetam diretamente a impressão. 
Por exemplo, sua plataforma atual pode incorporar o IBM Advanced Function Presentation (AFP) ou 
o Xerox Line Condition Data Stream (LCDS) no fluxo de trabalho atual. Além disso, os caracteres 
de controle do carro do mainframe e as palavras de comando do canal podem afetar a aparência da 
página impressa e podem precisar de tratamento especial. Como parte do processo de planejamento 
da modernização, recomendamos que você avalie e compreenda as configurações em seu ambiente de 
impressão específico.

Captura de dados de impressão

Esta seção resume os métodos de programação de aplicativos do CICS que você pode usar em um 
ambiente de mainframe IBM para impressão. Os componentes do LRS VPSX/MFI fornecem técnicas 
para permitir que os mesmos programas de aplicativos criem dados da mesma maneira. A tabela a 
seguir descreve como cada método de programação de aplicativos é suportado em um aplicativo CICS 
modernizado executado na AWS e no Micro Focus Enterprise Server com um servidor de impressão LRS 
VPSX/MFI.

Método Descrição Support para o método em um 
ambiente modernizado

EXEC CICS ENVIAM TEXTO.. 
ou EXEC CICS SEND MAP..

Esses métodos CICS e VTAM 
são responsáveis por criar e 
fornecer fluxos de dados de 
impressão 3270/SCS para 
dispositivos de impressão 
LUTYPE0, LUTYPE1 e 
LUTYPE3.

Uma interface de programa de 
aplicativo (API) da Micro Focus 
online Print Exit (DFHUPRNT) 
permite que os dados de 
impressão sejam processados 
pelo VPSX/MFI quando os 
fluxos de dados de impressão 
3270/SCS são criados usando 
qualquer um desses métodos.

EXEC CICS ENVIAM TEXTO.. 
ou EXEC CICS SEND MAP.. 
(com software de mainframe IBM 
de terceiros)

Os métodos CICS e VTAM são 
responsáveis por criar e fornecer 
fluxos de dados de impressão 
3270/SCS para dispositivos de 
impressão LUTYPE0, LUTYPE1 
e LUTYPE3. Produtos de 
software de terceiros interceptam 
os dados de impressão, 
convertem os dados em dados 
de formato de impressão padrão 
com um caractere de controle 
ASA/MCH e colocam os dados 
no carretel JES para serem 
processados por sistemas 

A API de saída de impressão 
on-line da Micro Focus 
(DFHUPRNT) permite que os 
dados de impressão sejam 
processados pelo VPSX/MFI 
quando fluxos de dados de 
impressão 3270/SCS são criados 
usando qualquer um desses 
métodos.
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de impressão baseados em 
mainframe que usam JES.

FOTOS EXECUTIVAS 
SPOOLOOPEN

Esse método é usado pelos 
programas de aplicação do CICS 
para gravar dados diretamente 
no spool do JES. Os dados 
então ficam disponíveis para 
serem processados por sistemas 
de impressão baseados em 
mainframe que usam JES.

O Micro Focus Enterprise Server 
armazena os dados no spool 
do Enterprise Server, onde eles 
podem ser processados pela 
saída de impressão Batch VPSX/
MFI (LRSPRTE6), que armazena 
os dados no VPSX.

DRS/API Uma interface programática 
fornecida pelo LRS é usada para 
gravar dados de impressão no 
JES.

O VPSX/MFI fornece uma 
interface de substituição 
que armazena os dados de 
impressão diretamente no VPSX.

Verificações de integridade da frota de impressoras

O LRS VPSX/MFI (LRS LoadX) pode realizar verificações de integridade aprofundadas, incluindo 
gerenciamento de dispositivos e otimização operacional. O gerenciamento de dispositivos pode detectar 
falhas em um dispositivo de impressão e encaminhar a solicitação de impressão para uma impressora 
saudável. Para obter mais informações sobre verificações aprofundadas de integridade de frotas de 
impressoras, consulte a documentação do LRS que está incluída na licença do produto.

Autorização e autenticação de impressão

O LRS/DIS permite que os aplicativos LRS autentiquem IDs e senhas de usuário usando o Microsoft 
Active Directory ou um servidor LDAP. Além da autorização básica de impressão, o LRS/DIS também pode 
aplicar controles de segurança de impressão em nível granular nos seguintes casos de uso:

• Gerencie quem pode trabalhar na impressora.
• Gerencie o nível de navegação dos trabalhos de outros usuários.
• Gerencie tarefas operacionais. Por exemplo, segurança em nível de comando, como segurar/liberar, 

limpar, modificar, copiar e redirecionar. A segurança pode ser configurada pelo ID de usuário ou pelo 
grupo (semelhante ao grupo AD ou ao grupo LDAP).

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Execute cargas de trabalho programadas e 
orientadas por eventos em grande escala com o 
AWS Fargate

Criado por HARI OHM PRASATH RAJAGOPAL (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; sem 
servidor; operações

Carga horária: Código aberto
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Serviços da AWS: Registro 
de contêineres do AWS EC2; 
Amazon ECS CodeCommit; 
AWS; AWS Fargate; AWS 
Lambda; Amazon SNS

Resumo
Esse padrão descreve como executar cargas de trabalho programadas e orientadas por eventos em 
grande escala na nuvem da Amazon Web Services (AWS) usando o AWS Fargate.

No caso de uso configurado por esse padrão, o código é escaneado em busca de informações 
confidenciais da AWS, como o número da conta e as credenciais da AWS, sempre que uma pull request 
é enviada. O pull request inicia uma função Lambda. A função Lambda invoca uma tarefa Fargate que 
cuida da verificação do código. O Lambda é iniciado sempre que uma nova pull request é gerada. Se a 
verificação encontrar alguma informação confidencial, o Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) envia os resultados da verificação para serem enviados em uma mensagem de e-mail.

Esse padrão é útil nos seguintes casos de uso comercial:

• Se sua empresa precisar executar muitas cargas de trabalho programadas e orientadas por eventos que 
não podem ser executadas pelo AWS Lambda devido a limitações de tempo de execução (limite de 15 
minutos) ou memória

• Se você quiser que a AWS gerencie as instâncias provisionadas para essas cargas de trabalho

Ao usar esse padrão, você tem a opção de criar uma nova nuvem privada virtual (VPC).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS CodeCommit para hospedar a base de código e criar pull requests
• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS) versão 1.7 ou posterior, instalada e configurada 

no macOS, Linux ou Windows
• Cargas de trabalho em execução em contêineres
• Executável Apache Maven configurado no classpath

Arquitetura

Este fluxo geral inclui as seguintes etapas.

1. Sempre que uma nova pull request é enviada CodeCommit, uma função Lambda é iniciada. A função 
Lambda escuta oCodeCommit Pull Request State Change evento via Amazon EventBridge.

2. A função Lambda envia uma nova tarefa do Fargate com os seguintes parâmetros de ambiente para 
verificar o código e digitalizá-lo.

RUNNER # <<TaskARN>>
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Ferramentas

SNS_TOPIC # <<SNSTopicARN>>
SUBNET # <<Subnet in which Fargate task gets launched>>

Se a verificação encontrar informações confidenciais no código, o Fargate envia uma nova mensagem 
para o tópico do Amazon SNS.

3. Um assinante do SNS lê a mensagem do tópico e envia uma mensagem de e-mail.

Tecnologia

• AWS CodeCommit
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• Amazon EventBridge
• AWS Fargate
• AWS Lambda
• Amazon SNS
• Docker

Ferramentas
Ferramentas

• CLI da AWS: A Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI) é uma ferramenta unificada para 
gerenciar os serviços da AWS.

• AWS CodeCommit — CodeCommit O AWS é um serviço de controle de fonte totalmente gerenciado que 
hospeda repositórios seguros baseados em Git. Usando CodeCommit, as equipes podem colaborar no 
código em um ambiente seguro e altamente escalável.

• Amazon ECR: O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro totalmente gerenciado 
que pode ser usado por desenvolvedores para armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêineres 
do Docker.

• Amazon ECS: O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de gerenciamento de 
contêineres altamente escalável e rápido. Você pode usar o Amazon ECS para executar, interromper e 
gerenciar contêineres em um cluster.

• AWS Fargate: O AWS Fargate é uma tecnologia que pode ser usada com o Amazon ECS para executar 
contêineres sem a necessidade de gerenciar servidores ou clusters de instâncias do Amazon EC2.

• AWS Lambda: O AWS Lambda é um serviço computacional que oferece suporte à execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo.

• Amazon SNS: O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes (também conhecido como Produtores e 
Consumidores). Os editores se comunicam de maneira assíncrona com os assinantes produzindo e 
enviando mensagens para um tópico, que é um canal de comunicação e um ponto de acesso lógico. 
Os clientes que se inscrevem no tópico SNS recebem mensagens publicadas usando um protocolo 
compatível, como Lambda, e-mail, notificações push móveis e mensagens de texto móveis (SMS).

• Docker — O Docker ajuda você a criar, testar e entregar aplicativos em pacotes chamados contêineres.
• Cliente Git — Linha de comando ou ferramenta de desktop para verificar os artefatos necessários
• Maven — O Apache Maven é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para gerenciar 

centralmente a construção, os relatórios e a documentação de um projeto.
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Epopeias
Configurar o repositório local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o download do código. Na seção Anexos, baixe o 
arquivo .zip e extraia os arquivos.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Configure o repositório. Executemvn clean install
na pasta raiz.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Crie uma imagem do Amazon ECR e envie a imagem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um repositório do Amazon 
ECR e faça login.

Abra o console do Amazon 
ECR. No painel de navegação, 
escolha Repository (Repositório) 
e selecione Criar repositório. 
Para obter ajuda com relação a 
esta e outras histórias, consulte a 
seção Recursos relacionados.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Envie a imagem do seu 
contêiner.

Abra o repositório, escolha Exibir 
comandos push e faça login no 
Docker. Depois de fazer login, 
execute os comandos, com as 
substituições necessárias, que 
estão em Enviar a imagem do 
contêiner na seção Informações 
adicionais. Isso carrega a 
imagem do contêiner do Docker 
que é usada para executar a 
digitalização do código. Depois 
que o upload estiver concluído, 
copie o URL da versão mais 
recente no repositório do 
Amazon ECR.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Crie o CodeCommit repositório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o CodeCommit repositório. Para criar um novo CodeCommit 
repositório da AWS, execute 
o comando em Criar o 
CodeCommit repositório na 
seção Informações adicionais.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS
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Crie a VPC (opcional)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC. Se você quiser usar uma nova 
VPC em vez de uma existente, 
execute os comandos em Criar 
uma VPC na seção Informações 
adicionais. O script do AWS 
Cloud Development Kit (AWS 
CDK) produzirá os IDs da VPC e 
da sub-rede que foram criados.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Crie o cluster do Amazon ECS e a tarefa Fargate

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o cluster e a tarefa. Para criar um cluster do Amazon 
ECS e uma definição de 
tarefa do Fargate, execute os 
comandos em Criar o cluster e 
a tarefa na seção Informações 
adicionais. Certifique-se de 
que o ID da VPC e o URI do 
repositório Amazon ECR corretos 
sejam transmitidos como um 
parâmetro ao executar o script 
do shell. O script cria uma 
definição de tarefa do Fargate 
que aponta para a imagem 
do Docker (responsável pela 
digitalização). Em seguida, o 
script cria um trabalho e uma 
função de execução associada.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Verifique o cluster do Amazon 
ECS.

Abra o console do Amazon 
ECS. No painel de navegação, 
escolha Clusters e escolha o 
cluster recém-criado do Amazon 
ECS chamado Fargate-Job-
Cluster. Depois disso, escolha
Definição de tarefa no painel de 
navegação e confirme se há uma 
nova definição de tarefa com o 
prefixoawscdkfargateecsTaskDef.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Crie o tópico e o assinante do SNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Para criar um tópico do SNS, 
execute o comando em Criar 

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
o tópico do SNS na seção
Informações adicionais. 
Depois que a criação for bem-
sucedidaSNS ARN, observe 
o, que será usado na próxima 
etapa.

Crie o assinante do SNS. Para criar um assinante de e-mail 
para o tópico do SNS, execute o 
comando em Criar o assinante 
do SNS na seção Informações 
adicionais. Certifique-se de 
substituirTopicARN eEmail 
address usar no comando CLI. 
Para receber notificações por e-
mail, confirme o endereço de e-
mail usado como assinante.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Crie a função e o CodeCommit gatilho do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie a função e o gatilho. Para criar uma função Lambda 
com um CodeCommit acionador, 
execute o comando em Função 
Lambda e CodeCommit gatilho
na seção Informações adicionais. 
Certifique-se de substituir 
os parâmetros pelos valores 
correspondentes antes de 
executar o comando. O script cria 
a função Lambda e a configura 
para ser invocada quando uma 
nova pull request for feita.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Testar o aplicativo Se você inserir qualquer 
informação confidencial da AWS 
no CodeCommit repositório, 
a função Lambda deverá ser 
iniciada. A função Lambda inicia 
a tarefa Fargate, que escaneia o 
código e envia os resultados da 
verificação em uma notificação 
por e-mail.

Desenvolvedor, administrador do 
sistema AWS
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Recursos relacionados
• Criar um repositório do Amazon ECR
• Enviar imagens do Docker para o Amazon ECR

Informações adicionais
Empurre a imagem do contêiner

> cd 1-ecr-image-push
> ./run.sh <<ecr-repository>>

Crie o CodeCommit repositório

aws codecommit create-repository --repository-name test-repo --repository-description "My 
 Test repository"

Criar uma VPC

> cd 2-create-vpc
> ./run.sh

Resultado

aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.privatesubnet = subnet-<<id>>
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.publicsubnet = subnet-<<id>>
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.vpcid = vpc-<<id>>

Crie o cluster e a tarefa

> export CDK_DEFAULT_ACCOUNT = <<aws_account_id>>
> export CDK_DEFAULT_REGION = <<aws_region>>
> cd 3-create-ecs-task
> ./run.sh <<vpc-id>> <<ecr-repo-uri>>

Resultado

aws-cdk-fargate-ecs.CLUSTERNAME = Fargate-Job-Cluster
aws-cdk-fargate-ecs.ClusterARN = <<cluster_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.ContainerARN = Fargate-Container
aws-cdk-fargate-ecs.TaskARN = <<task_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.TaskExecutionRole = <<execution_role_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.TaskRole = <<task_role_arn>>

Criar o tópico do SNS

aws sns create-topic --name code-commit-topic

Crie o assinante do SNS

aws sns subscribe \ 
    --topic-arn <<topic_arn>> \ 
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    --protocol email \ 
    --notification-endpoint <<email_address>>

Função eCodeCommit gatilho Lambda

> export CDK_DEFAULT_ACCOUNT = <<aws_account_id>>
> export CDK_DEFAULT_REGION = <<aws_region>>
> cd 5-Lambda-CodeCommit-Trigger
> ./run.sh <<taskarn>> <<snstopicarn>> subnet-<<id>> <<codecommitarn>>

Resultado

aws-cdk-fargate-lambda-event.Cloudwatchrule = <<cloudwatchrule>>
aws-cdk-fargate-lambda-event.CodeCommitLambda = AWS-Code-Scanner-Function
aws-cdk-fargate-lambda-event.LambdaRole = <<lambdaiamrole>>

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Integração de inquilinos na arquitetura SaaS para o 
modelo de silo usando C# e AWS CDK

Criado por Tabby Ward (AWS), Susmitha Reddy Gankidi (AWS) e Vijai Anand Ramalingam (AWS)

Repositório de código:

• Silo de integração da Tennat

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; 
nativo da nuvem; SaaS; DevOps

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon 
DynamoDB; Amazon DynamoDB 
Streams; AWS Lambda; Amazon 
API Gateway

Resumo
Os aplicativos de software como serviço (SaaS) podem ser criados com uma variedade de modelos 
arquitetônicos diferentes. O modelo de silo se refere a uma arquitetura em que os inquilinos recebem 
recursos dedicados.

Os aplicativos SaaS dependem de um modelo sem atrito para introduzir novos inquilinos em seu ambiente. 
Isso geralmente requer a orquestração de vários componentes para provisionar e configurar com êxito 
todos os elementos necessários para criar um novo inquilino. Esse processo, na arquitetura SaaS, é 
chamado de integração de inquilinos. A integração deve ser totalmente automatizada para cada ambiente 
SaaS, utilizando a infraestrutura como código em seu processo de integração.

Esse padrão guia você por meio de um exemplo de criação de um inquilino e provisionamento de uma 
infraestrutura básica para o locatário na Amazon Web Services (AWS). O padrão usa C# e o AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK).
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Como esse padrão cria um alarme de cobrança, recomendamos implantar a pilha na região Leste dos EUA 
(Norte da Virgínia) ou us-east-1, região da AWS. Para obter mais informações, consulte a documentação 
da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS.
• Um diretor do AWS Identity and Access Management (IAM) com acesso suficiente ao IAM para criar 

recursos da AWS para esse padrão. Para obter informações, consulte Funções do IAM.
• Instale a Amazon Command Line Interface (AWS CLI) e configure a AWS CLI para realizar a 

implantação do AWS CDK.
• Visual Studio 2022 baixado e instalado ou Visual Studio Code baixado e instalado.
• Configuração do AWS Toolkit for Visual Studio.
• .NET Core 3.1 ou posterior (exigido para aplicativos C# AWS CDK)
• Amazon.Lambda.Tools instalado.

Limitações

• O AWS CDK usa a AWS CloudFormation, portanto, os aplicativos do AWS CDK estão sujeitos a cotas 
CloudFormation de serviço. Para obter informações, consulte  CloudFormation Cotas da AWS. 

• A CloudFormation pilha de inquilinos é criada com uma função de CloudFormation serviçoinfra-
cloudformation-role com caracteres curinga nas ações (sns* esqs*), mas com recursos restritos 
aotenant-cluster prefixo. Para um caso de uso de produção, avalie essa configuração e forneça 
somente o acesso necessário a essa função de serviço. A funçãoInfrastructureProvision
Lambda também usa um caractere curinga (cloudformation*) para provisionar a CloudFormation 
pilha, mas com recursos limitados aotenant-cluster prefixo.

• A compilação docker deste código de exemplo é usada--platform=linux/amd64 para forçar 
imagenslinux/amd64 baseadas. Isso é para garantir que os artefatos da imagem final sejam 
adequados para o Lambda, que por padrão usa a arquitetura x86-64. Se você precisar alterar a 
arquitetura Lambda de destino, certifique-se de alterar os códigos Dockerfiles e o AWS CDK. Para obter 
informações, consulte a publicação do blog Migrar funções do AWS Lambda para processadores AWS 
Graviton2 baseados em ARM.

• O processo de exclusão da pilha não limpará CloudWatch os registros (grupos de registros e registros) 
gerados pela pilha. Você deve limpar manualmente os registros por meio do console de gerenciamento 
da AWS da Amazon CloudWatch ou por meio da API.

Esse padrão é configurado como exemplo. Para uso em produção, avalie as seguintes configurações e 
faça alterações com base nos requisitos de sua empresa:

• O bucket do AWS Simple Storage Service (Amazon S3) neste exemplo não tem o controle de versão 
habilitado para simplificar. Avalie e atualize a configuração conforme necessário.

• Este exemplo configura os endpoints da API REST da API do Amazon API Gateway sem autenticação, 
autorização ou limitação para simplificar. Para uso em produção, recomendamos a integração do 
sistema com a infraestrutura de segurança empresarial. Avalie essa configuração e adicione as 
configurações de segurança necessárias conforme necessário.

• Para esse exemplo de infraestrutura de locatário, o Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) e o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) têm apenas configurações mínimas. O AWS 
Key Management Service (AWS KMS) para cada locatário é aberto para que os serviços da Amazon 
CloudWatch e do Amazon SNS na conta sejam consumidos com base na política de chaves do AWS 
KMS. A configuração é apenas um exemplo de espaço reservado. Ajuste as configurações conforme 
necessário com base no caso de uso da sua empresa.
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• Toda a configuração, que inclui, mas não se limita a endpoints de API e provisionamento e exclusão de 
inquilinos de back-end usando a AWS CloudFormation, abrange apenas o caso básico do happy path. 
Avalie e atualize a configuração com a lógica de repetição necessária, a lógica adicional de tratamento 
de erros e a lógica de segurança com base nas necessidades de sua empresa.

• O código de exemplo é testado com up-to-date cdk-nag para verificar as políticas no momento em que 
este artigo foi escrito. Novas políticas podem ser aplicadas no future. Essas novas políticas podem 
exigir que você modifique manualmente a pilha com base nas recomendações antes que a pilha possa 
ser implantada. Revise o código existente para garantir que ele esteja alinhado às suas necessidades 
comerciais.

• O código depende do CDK da AWS para gerar um sufixo aleatório em vez de depender de nomes físicos 
atribuídos estáticos para a maioria dos recursos criados. Essa configuração é para garantir que esses 
recursos sejam exclusivos e não entrem em conflito com outras pilhas. Para obter informações, consulte 
a documentação do AWS CDK. Ajuste isso com base nas suas necessidades comerciais.

• Este código de exemplo empacota artefatos.NET Lambda em imagens baseadas em Docker e é 
executado com o tempo de execução de imagem do Container fornecido pelo Lambda. O tempo 
de execução da imagem do contêiner tem vantagens para mecanismos padrão de transferência e 
armazenamento (registros de contêineres) e ambientes de teste locais mais precisos (por meio da 
imagem do contêiner). Você pode mudar o projeto para usar os tempos de execução.NET fornecidos 
pelo Lambda para reduzir o tempo de construção das imagens do Docker, mas precisará configurar 
mecanismos de transferência e armazenamento e garantir que a configuração local corresponda à 
configuração do Lambda. Ajuste o código para se alinhar aos requisitos comerciais dos usuários.

Versões do produto

• AWS CDK versão 2.45.0 ou posterior
• Visual Studio 2022

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon API Gateway
• AWS CloudFormation
• Amazônia CloudWatch
• Amazon DynamoDB
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS

Arquitetura

O diagrama a seguir mostra o fluxo de criação da pilha de inquilinos. Para obter mais informações sobre o 
plano de controle e as pilhas de tecnologia do inquilino, consulte a seção Informações adicionais.

Fluxo de criação da pilha de inquilinos
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1. O usuário envia uma solicitação de API POST com a nova carga útil do inquilino (nome do inquilino, 
descrição do inquilino) em JSON para uma API REST hospedada pelo Amazon API Gateway. O 
API Gateway processa a solicitação e a encaminha para a função de back-end do Lambda Tenant 
Onboarding. Neste exemplo, não há autorização ou autenticação. Em uma configuração de produção, 
essa API deve ser integrada ao sistema de segurança da infraestrutura SaaS.

2. A função de integração do inquilino verifica a solicitação. Em seguida, ele tenta armazenar o registro do 
inquilino, que inclui o nome do inquilino, o identificador exclusivo universal (UUID) gerado pelo inquilino 
e a descrição do inquilino, na tabela de integração de inquilinos do Amazon DynamoDB. 

3. Depois que o DynamoDB armazena o registro, um stream do DynamoDB inicia a função downstream do 
Lambda Tenant Infrastructure.

4. A função Tenant Infrastructure Lambda atua com base no stream recebido do DynamoDB. Se o stream 
for para o evento INSERT, a função usa a NewImage seção do stream (registro de atualização mais 
recente, campo Nome do inquilino) CloudFormation para invocar a criação de uma nova infraestrutura 
de inquilino usando o modelo armazenado no bucket do S3. O CloudFormation modelo requer o 
parâmetro Nome do inquilino. 

5. CloudFormation A AWS cria a infraestrutura do locatário com base no CloudFormation modelo e nos 
parâmetros de entrada.

6. Cada configuração da infraestrutura do inquilino tem um CloudWatch alarme, um alarme de cobrança e 
um evento de alarme.

7. O evento de alarme se torna uma mensagem para um tópico do SNS, que é criptografado pela chave 
AWS KMS do locatário.

8. O tópico do SNS encaminha a mensagem de alarme recebida para a fila SQS, que é criptografada pelo 
AWS KMS do locatário para a chave de criptografia.

Outros sistemas podem ser integrados ao Amazon SQS para realizar ações com base nas mensagens 
na fila. Neste exemplo, para manter o código genérico, as mensagens recebidas permanecem na fila e 
exigem exclusão manual.

Fluxo de exclusão da pilha de inquilinos

1. O usuário envia uma solicitação da API DELETE com a nova carga útil do inquilino (nome do inquilino, 
descrição do inquilino) em JSON para a API REST hospedada pelo Amazon API Gateway, que 
processará a solicitação e encaminhará para a função de integração do locatário. Neste exemplo, não 
há autorização ou autenticação. Em uma configuração de produção, essa API será integrada ao sistema 
de segurança da infraestrutura SaaS.

2. A função de integração do inquilino verificará a solicitação e tentará excluir o registro do inquilino (nome 
do inquilino) da tabela de integração do inquilino. 

3. Depois que o DynamoDB exclui o registro com êxito (o registro existe na tabela e é excluído), um 
stream do DynamoDB inicia a função downstream do Lambda Tenant Infrastructure.

4. A função Tenant Infrastructure Lambda atua com base no registro de stream recebido do DynamoDB. 
Se o stream for para o evento REMOVE, a função usa a OldImage seção do registro (informações do 
registro e campo Nome do inquilino, antes da última alteração, que é excluída) para iniciar a exclusão 
de uma pilha existente com base nessas informações do registro.

5. A AWS CloudFormation exclui a pilha de inquilinos de destino de acordo com a entrada.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon API Gateway ajuda você a criar, publicar, manter, monitorar e proteger REST, HTTP e 
WebSocket APIs em qualquer escala.

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.
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• O AWS CDK Toolkit é um kit de desenvolvimento de nuvem de linha de comando que ajuda você a 
interagir com seu aplicativo AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos em seu shell de linha de comando.

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido, previsível e escalável.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
ajudar a proteger seus dados.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, então você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) fornece uma fila hospedada segura, durável e 
disponível que ajuda você a integrar e desacoplar sistemas de software e componentes distribuídos.

• O AWS Toolkit for Visual Studio é um plug-in para o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do 
Visual Studio. O Toolkit for Visual Studio oferece suporte ao desenvolvimento, depuração e implantação 
de aplicativos.NET que usam serviços da AWS.

Outras ferramentas

• O Visual Studio é um IDE que inclui compiladores, ferramentas de preenchimento de código, designers 
gráficos e outros recursos que oferecem suporte ao desenvolvimento de software.

Código

O código para esse padrão está na integração do inquilino no repositório de exemplos APG da arquitetura 
SaaS para modelo de silo.

Epopéias
Configurar o AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a instalação do Node.js. Para verificar se o Node.js está 
instalado em sua máquina local, 
execute o comando a seguir.

node --version

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Instale o AWS CDK Toolkit. Para instalar o AWS CDK Toolkit 
em sua máquina local, execute o 
comando a seguir para executar 
o comando a seguir.

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

npm install -g aws-cdk

Se o npm não estiver instalado, 
você poderá instalá-lo no site 
Node.js.

Verifique a versão do AWS CDK 
Toolkit.

Para verificar se a versão do 
AWS CDK Toolkit está instalada 
corretamente em sua máquina, 
execute o comando a seguir 
para verificar se a versão do 
AWS CDK Toolkit está instalada 
corretamente em sua máquina, 
execute o   

cdk --version

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Revise o código do plano de controle de embarque do inquilino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Clone o repositório e navegue 
até a\tenant-onboarding-
in-saas-architecture-
for-silo-model-apg-
example pasta.

No Visual Studio 
2022, abra a\src
\TenantOnboardingInfra.sln
solução. Abra 
oTenantOnboardingInfraStack.cs
arquivo e revise o código.

Os seguintes recursos são 
criados como parte dessa pilha:

• DynamoDB tabela
• Bucket S3 (Carregue o 

CloudFormation modelo para o 
bucket do S3.)

• Função de execução do 
Lambda

• Função Lambda
• API Gateway
• Fonte do evento para a função 

Lambda

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Revise o CloudFormation 
modelo.

Na\tenant-onboarding-in-
saas-architecture-for-
silo-model-apg-example

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
\template pastainfra.yaml, 
abra e revise o CloudFormation 
modelo. Esse modelo será 
hidratado com o nome do 
inquilino recuperado da tabela 
do DynamoDB de integração do 
inquilino.

O modelo fornece a infraestrutura 
específica do inquilino. Neste 
exemplo, ele provisiona a chave 
AWS KMS, o Amazon SNS, o 
Amazon SQS e o CloudWatch 
alarme.

Analise a função de integração 
do inquilino.

AbraFunction.cs e revise o 
código da função de integração 
de inquilinos, que é criada com 
o modelo do Visual Studio AWS 
Lambda Project (.NET Core-
C#) com o blueprint .NET 6 
(Container Image).

Abra oDockerfile e revise o 
código. ODockerfile é um 
arquivo de texto que consiste em 
instruções para criar a imagem 
do contêiner Lambda.

Observe que os seguintes 
NuGet pacotes são adicionados 
como dependências 
aoTenantOnboardingFunction
projeto:

• Amazon.Lambda.APIGatewayEvents
• AWSSDK.DynamoDBv2
• Newtonsoft.Json

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Revise a InfraProvisioning função 
do inquilino.

Navegue até \tenant-
onboarding-in-saas-
architecture-for-silo-
model-apg-example\src
\InfraProvisioningFunction.

AbraFunction.cs e revise 
o código da função de 
provisionamento de infraestrutura 
do locatário, que é criada com o 
modelo do Projeto AWS Lambda 
do Visual Studio (.NET Core-
C#) com o blueprint .NET 6 
(Container Image).

Abra oDockerfile e revise o 
código.

Observe que os seguintes 
NuGet pacotes são adicionados 
como dependências 
aoInfraProvisioningFunction
projeto:

• Amazon.Lambda.DynamoDBEvents
• AWSSDK.DynamoDBv2
• AWSSDK.Cloudformation

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Implantar os recursos da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Construa a solução. Para criar a solução, execute as 
etapas a seguir etapas:

1. No Visual Studio 2022, abra 
a\tenant-onboarding-
in-saas-architecture-
for-silo-model-
apg-example\src
\TenantOnboardingInfra.sln
solução. 

2. Abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito do 
mouse) da solução e escolha
Criar solução.

Nota: Certifique-se de 
atualizar oAmazon.CDK.Lib 
NuGet pacote para a versão 
mais recente do\tenant-
onboarding-in-saas-

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
architecture-for-silo-
model-apg-example\src
\TenantOnboardingInfra
projeto antes de criar a solução.

Inicialize o ambiente AWS CDK. Abra o prompt de comando 
do Windows e navegue até a 
pasta raiz do aplicativo AWS 
CDK onde ocdk.json arquivo 
está disponível (\tenant-
onboarding-in-saas-
architecture-for-silo-
model-apg-example). Execute 
o comando a seguir para 
inicializar o.

cdk bootstrap 

Se você criou um perfil da AWS 
para as credenciais, use o 
comando com seu perfil.

cdk bootstrap --profile 
 <profile name> 
   

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Liste as pilhas de CDK da AWS. Para listar todas as pilhas a 
serem criadas como parte desse 
projeto, execute o comando 
a seguir para listar todas as 
pilhas a serem criadas como 
parte desse projeto, execute o 
comando a seguir.

cdk ls
cdk ls --profile <profile 
 name>

Se você criou um perfil da AWS 
para as credenciais, use o 
comando com seu perfil.

cdk ls --profile <profile 
 name>

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise quais recursos da AWS 
serão criados.

Para revisar todos os recursos 
da AWS que serão criados como 
parte desse projeto, execute o 
comando a seguir.

cdk diff

Se você criou um perfil da AWS 
para as credenciais, use o 
comando com seu perfil.

cdk diff --profile <profile 
 name>

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Implante todos os recursos da 
AWS usando o AWS CDK.

Para implantar todos os recursos 
da AWS execute o comando a 
seguir para implantar o comando 
a seguir.

cdk deploy --all --require-
approval never

Se você criou um perfil da AWS 
para as credenciais, use o 
comando com seu perfil.

cdk deploy --all --require-
approval never --profile 
 <profile name>

Depois que a implantação for 
concluída, copie o URL da API 
da seção de saídas no prompt 
de comando, que é mostrado no 
exemplo a seguir.

Outputs:
TenantOnboardingInfraStack.TenantOnboardingAPIEndpoint42E526D7 
 = https://
j2qmp8ds21i1i.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/
prod/

Administrador da AWS, AWS 
DevOps

Verificar a funcionalidade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um novo inquilino. Para criar o novo inquilino, envie 
a seguinte solicitação de curl.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

curl -X POST 
 <TenantOnboardingAPIEndpoint* 
 from CDK Output>tenant 
 -d '{"Name":"Tenant123", 
 "Description":"Stack for 
 Tenant123"}'

Altere o espaço 
reservado<TenantOnboardingAPIEndpoint* 
from CDK Output> para 
o valor real do AWS CDK, 
conforme mostrado no exemplo a 
seguir.

curl -X POST https://
j2qmp8ds21i1i.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/
prod/tenant -d 
 '{"Name":"Tenant123", 
 "Description":"test12"}'

O exemplo a seguir mostra a 
saída.

{"message": "A new tenant 
 added - 5/4/2022 7:11:30 
 AM"}

Verifique os detalhes do inquilino 
recém-criado no DynamoDB.

Para verificar os detalhes 
do inquilino recém-criado no 
DynamoDB, execute as etapas a 
seguir para verificar os detalhes 
do locatário recém-criado no 
DynamoDB,

1. Abra o AWS Management 
Console e navegue até o 
serviço Amazon DynamoDB.

2. Na navegação à 
esquerda, escolha
Explorar itens e escolha 
aTenantOnboarding tabela.

Nota: O nome do 
inquilino será prefixado 
comtenantcluster-. Para 
obter informações, consulte a 
seção Informações adicionais.

3. Verifique se um novo item foi 
criado com os detalhes do 
inquilino.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a criação da pilha para 
o novo inquilino.

Verifique se a nova pilha foi 
criada com êxito e provisionada 
com infraestrutura para o 
locatário recém-criado, de acordo 
com o CloudFormation modelo.

1. Abra o CloudFormation 
console do.

2. Na navegação à esquerda, 
escolha Pilhas e verifique se 
uma pilha com o nome do 
inquilino foi criada com êxito.

3. Escolha a pilha de inquilinos 
recém-criada e, em seguida, 
escolha a guia Recursos. 
Observe o recurso de alarme 
e o recurso Amazon SQS.

4. Abra um novo terminal com 
as credenciais da AWS 
configuradas e aponte 
para a região correta. 
Para acionar um alarme 
de teste, insira o código a 
seguir,<alarm resource 
name> substituindo pelo nome 
do recurso de alarme indicado 
na etapa 3.

aws cloudwatch set-alarm-
state --alarm-name <alarm 
 resource name> --state-
value ALARM --state-reason 
 'Test setup'

O exemplo a seguir mostra o 
código com o nome do recurso 
de alarme.

aws cloudwatch set-
alarm-state --alarm-name 
 tenantcluster-tenant123-
alarm --state-value ALARM 
 --state-reason 'Test 
 setup'

5. Abra o console do e navegue 
até o console do Amazon 
SQS. Escolha o nome 
do recurso Amazon SQS 
identificado na etapa 3. 
Siga as instruções da 
documentação da AWS para 
receber e excluir a mensagem 

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de teste do alarme que foi 
acionado na etapa 4.

Exclua a pilha de inquilinos. Para excluir a pilha de inquilinos, 
envie a seguinte solicitação de 
curl.

curl -X DELETE 
 <TenantOnboardingAPIEndpoint* 
 from CDK Output>tenant/
<Tenant Name from previous 
 step>

Altere o titular do 
lugar<TenantOnboardingAPIEndpoint* 
from CDK Output> para 
o valor real do AWS CDK e 
mude<Tenant Name from 
previous step> para o valor 
real da etapa anterior de criação 
do inquilino, conforme mostrado 
no exemplo a seguir.

curl -X DELETE https://
j2qmp8ds21i1i.execute-
api.us-west-2.amazonaws.com/
prod/tenant/Tenant123

O exemplo a seguir mostra a 
saída.

{"message": "Tenant 
 destroyed - 5/4/2022 
 7:14:48 AM"}

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador da 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique a exclusão da pilha 
para o inquilino existente.

Para verificar se a pilha de 
inquilinos existente foi excluída, 
execute as etapas a seguir para 
verificar se a pilha de inquilinos 
existente foi excluída,

1. Abra o console e navegue até 
o CloudFormation console.

2. Na navegação à esquerda, 
verifique se a pilha existente 
com o nome do locatário 
não está mais no console 
(se o CloudFormation 
console estiver configurado 
para mostrar somente 
pilhas ativas) ou está em 
processo de exclusão. Se 
a pilha não estiver mais no 
CloudFormation console, use 
a lista suspensa para alterar 
a configuração do console de
Ativa para Excluída para ver a 
pilha excluída e verificar se a 
pilha foi excluída com êxito.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Destrua o meio ambiente. Antes da limpeza da pilha, 
verifique o seguinte:

• Todos os registros no 
DynamoDB são removidos por 
meio da operação anterior de 
exclusão de inquilinos ou por 
meio do console ou da API 
do DynamoDB. A exclusão 
de cada registro de inquilino 
iniciará a limpeza de sua 
CloudFormation contraparte da 
AWS. 

• Todas as CloudFormation 
pilhas da AWS baseadas 
em inquilinos são limpas 
(caso a lógica de limpeza do 
gatilho do DynamoDB falhe) 
no CloudFormation console da 
AWS.

Depois que o teste for concluído, 
o AWS CDK pode ser usado 

Administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
para destruir todas as pilhas 
e recursos relacionados 
executando o seguinte comando.

cdk destroy --all;

Se você criou um perfil da AWS 
para as credenciais, use o perfil.

Confirme a solicitação de 
exclusão da pilha para excluir a 
pilha.

Limpe os CloudWatch registros 
da Amazon.

O processo de exclusão da pilha 
não limpará CloudWatch os 
registros (grupos de registros 
e registros) que foram gerados 
pela pilha. Limpe manualmente 
os CloudWatch recursos usando 
o CloudWatch console ou a API.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps, administrador da 
AWS

Recursos relacionados
• Workshop sobre o AWS CDK.NET
• Trabalhando com o AWS CDK em C#
• Referência do CDK.NET

Informações adicionais
Pilha de tecnologia de plano de controle

O código CDK escrito em.NET é usado para provisionar a infraestrutura do plano de controle, que consiste 
nos seguintes recursos:

1. API Gateway

Serve como ponto de entrada da API REST para a pilha do plano de controle.
2. Função Lambda de integração do inquilino

Essa função Lambda é iniciada pelo API Gateway usando o método m.

Uma solicitação da API do método POST resulta na inserção de (tenant name,tenant 
description) naTenant Onboarding tabela do DynamoDB.

Neste exemplo de código, o nome do inquilino também é usado como parte do nome da pilha de 
inquilinos e dos nomes dos recursos dentro dessa pilha. Isso é para facilitar a identificação desses 
recursos. Esse nome de inquilino deve ser exclusivo em toda a configuração para evitar conflitos ou 
erros. A configuração detalhada da validação de entrada é explicada na documentação das funções do 
IAM e na seção Limitações.

O processo de persistência na tabela do DynamoDB só será bem-sucedido se o nome do inquilino não 
for usado em nenhum outro registro na tabela.
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Informações adicionais

O nome do inquilino nesse caso é a chave de partição dessa tabela, porque somente a chave de 
partição pode ser usada como uma expressão dePutItem condição.

Se o nome do inquilino nunca foi registrado antes, o registro será salvo na tabela com sucesso.

No entanto, se o nome do inquilino já estiver sendo usado por um registro existente na tabela, a 
operação falhará e iniciará umaConditionalCheckFailedException exceção do DynamoDB. A 
exceção será usada para retornar uma mensagem de falha (HTTP BadRequest) indicando que o nome 
do inquilino já existe.

Uma solicitação de API deDELETE método removerá o registro de um nome de inquilino específico da 
tabelaTenant Onboardin g.

A exclusão do registro do DynamoDB neste exemplo será bem-sucedida mesmo que o registro não 
exista.

Se o registro de destino existir e for excluído, ele criará um registro de stream do DynamoDB. Caso 
contrário, nenhum registro downstream será criado.

3. Inquilino integrando o DynamoDB, com o Amazon DynamoDB Streams ativado

Isso registra as informações de metadados do inquilino, e qualquer salvamento ou exclusão de registro 
enviará um stream a jusante para a funçãoTenant Infrastructure Lambda. 

4. Função Lambda da infraestrutura do inquilino

Essa função Lambda é iniciada pelo registro de stream do DynamoDB da etapa anterior. Se o registro 
for de umINSERT evento, ele invoca CloudFormation a AWS para criar uma nova infraestrutura 
de inquilino com o CloudFormation modelo armazenado em um bucket do S3. Se o registro for 
paraREMOVE, ele inicia a exclusão de uma pilha existente com base noTenant Name campo do registro 
do stream.

5. S3 bucket

Isso é para armazenar o CloudFormation modelo.
6. Funções do IAM para cada função do Lambda e uma função de serviço para CloudFormation

Cada função do Lambda tem sua função exclusiva do IAM com permissões de menor privilégio para 
realizar sua tarefa. Por exemplo, a funçãoTenant On-boarding Lambda tem acesso de leitura/
gravação ao DynamoDB, e a funçãoTenant Infrastructure Lambda só pode ler o stream do 
DynamoDB.

Uma função CloudFormation de serviço personalizada é criada para provisionamento de pilhas 
de inquilinos. Essa função de serviço contém permissões adicionais para provisionamento de 
CloudFormation pilhas (por exemplo, a chave do AWS KMS). Isso divide as funções entre o Lambda 
e CloudFormation para evitar todas as permissões em uma única função (função Lambda de 
infraestrutura).

As permissões que permitem ações poderosas (como criar e excluir CloudFormation pilhas) são 
bloqueadas e permitidas somente em recursos que começam comtenantcluster-. A exceção é o 
AWS KMS, devido à sua convenção de nomenclatura de recursos. O nome do inquilino ingerido da API 
será anexadotenantcluster- junto com outras verificações de validação (alfanuméricas somente 
com hífen e limitado a menos de 30 caracteres para caber na maioria das nomenclaturas de recursos 
da AWS). Isso garante que o nome do inquilino não resulte acidentalmente na interrupção das pilhas ou 
recursos da infraestrutura principal.

Pilha de tecnologia para inquilinos
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Use o CQRS e o fornecimento de eventos

Um CloudFormation modelo é armazenado no bucket do S3. O modelo fornece a chave AWS KMS 
específica do inquilino, um CloudWatch alarme, um tópico do SNS, uma fila do SQS e uma política do 
SQS.

A chave do AWS KMS é usada para criptografia de dados pelo Amazon SNS e pelo Amazon SQS para 
suas mensagens. As práticas de segurança para AwsSolutions-SNS2 e AwsSolutions -SQS2 recomendam 
que você configure o Amazon SNS e o Amazon SQS com criptografia. No entanto, CloudWatch os alarmes 
não funcionam com o Amazon SNS ao usar uma chave gerenciada pela AWS, então você deve usar uma 
chave gerenciada pelo cliente nesse caso. Para obter informações, consulte o Centro de conhecimento da
AWS Knowledge Center.

A política do SQS é usada na fila do Amazon SQS para permitir que o tópico do SNS criado entregue 
a mensagem à fila. Sem a política SQS, o acesso será negado. Para obter informações, consulte a
documentação do Amazon SNS.

Decomponha monólitos em microsserviços usando 
CQRS e fornecimento de eventos

Criado por Rodolfo Jr. Cerrada (AWS), Dmitry Gulin (AWS) e Tabby Ward (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  Modelo Monolith CRUD Destino:  Microsserviços

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Código aberto Tecnologias: Modernização; 
Mensagens e comunicações; 
Sem servidor

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB; AWS Lambda; 
Amazon SNS

Resumo
Esse padrão combina dois padrões, usando o padrão de separação de responsabilidade por consulta de 
comando (CQRS) e o padrão de origem de eventos. O padrão CQRS separa as responsabilidades dos 
modelos de comando e consulta. O padrão de origem de eventos aproveita a comunicação assíncrona 
orientada por eventos para melhorar a experiência geral do usuário.

Você pode usar os serviços CQRS e Amazon Web Services (AWS) para manter e escalar cada modelo de 
dados de forma independente enquanto refatora seu aplicativo monólito na arquitetura de microsserviços. 
Em seguida, você pode usar o padrão de origem de eventos para sincronizar dados do banco de dados de 
comandos com o banco de dados de consulta.

Esse padrão usa código de exemplo que inclui um arquivo de solução (*.sln) que você pode abrir usando 
a versão mais recente do Visual Studio. O exemplo contém o código da API Reward para mostrar como 
o CQRS e o fornecimento de eventos funcionam em aplicativos AWS sem servidor e em aplicativos 
tradicionais ou locais da AWS.

Para saber mais sobre o CQRS e o fornecimento de eventos, consulte a seção Informações adicionais.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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Arquitetura

• Uma conta ativa da AWS
• Amazon CloudWatch
• Tabelas do Amazon DynamoDB
• Amazon DynamoDB Streams
• Chave de acesso e chave secreta do AWS Identity and Access Management (IAM); para obter mais 

informações, consulte o vídeo na seção Recursos relacionados
• AWS Lambda
• Familiaridade com o Visual Studio
• Familiaridade com o AWS Toolkit for Visual Studio; para obter mais informações, consulte o vídeo de

demonstração do AWS Toolkit for Visual Studio na seção Recursos relacionados

Versões do produto

• Edição comunitária do Visual Studio 2019.
• AWS Toolkit for Visual Studio 2019.
• .NET Core 3.1 Esse componente é uma opção na instalação do Visual Studio. Para incluir o.NET Core 

durante a instalação, selecione Desenvolvimento multiplataforma do NET Core.

Limitações

• O código de exemplo de um aplicativo local tradicional (API Web do ASP.NET Core e objetos de acesso 
a dados) não vem com um banco de dados. No entanto, ele vem com o objeto naCustomerData
memória, que atua como um banco de dados simulado. O código fornecido é suficiente para você testar 
o padrão.

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Projeto de API Web do ASP.NET Core
• Servidor Web IIS
• Objeto de acesso aos dados
• Modelo CRUD

Arquitetura de origem

Na arquitetura de origem, o modelo CRUD contém interfaces de comando e consulta em um aplicativo. Por 
exemplo, código, consulteCustomerDAO.cs (em anexo).

Pilha de tecnologias de destino

• Amazon DynamoDB
• Amazon DynamoDB Streams
• AWS Lambda
• (Opcional) Amazon API Gateway
• (Opcional) Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Arquitetura alvo
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Ferramentas

Na arquitetura de destino, as interfaces de comando e consulta são separadas. A arquitetura mostrada no 
diagrama a seguir pode ser estendida com o API Gateway e o Amazon SNS. Para obter mais informações, 
consulte a seção Informações adicionais.

1. As funções do Command Lambda realizam operações de gravação, como criar, atualizar ou excluir, no 
banco de dados.

2. As funções do Query Lambda realizam operações de leitura, como obter ou selecionar, no banco de 
dados.

3. Essa função Lambda processa os fluxos do DynamoDB do banco de dados Command e atualiza o 
banco de dados Query para as alterações.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon DynamoDB — O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente 
gerenciado que fornece um desempenho rápido e previsível com escalabilidade contínua.

• Amazon DynamoDB DynamoDB Streams captura uma sequência em ordem temporal de modificações 
em nível de item em qualquer tabela do DynamoDB. Em seguida, ele armazena essas informações em 
um log por até 24 horas. A criptografia em repouso criptografa os dados em fluxos do DynamoDB.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço computacional que suporta a execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga 
apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em 
execução.

• O AWS Management Console é um aplicativo Web que compreende uma ampla coleção de consoles de 
serviço para gerenciar os serviços da AWS.

• Visual Studio 2019 Community Edition — O Visual Studio 2019 é um ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE). A Community Edition é gratuita para colaboradores de código aberto. Nesse padrão, 
você usará o Visual Studio 2019 Community Edition para abrir, compilar e executar código de exemplo. 
Somente para visualização, você pode usar qualquer editor de texto ou Visual Studio Code.

• O AWS Toolkit for Visual Studio — O AWS Toolkit for Visual Studio é um plug-in para o Visual Studio 
IDE. O AWS Toolkit for Visual Studio facilita para você desenvolver, depurarem e implantarem 
aplicações .NET que usam os serviços da AWS.

Código

O código de exemplo está anexado. Para obter instruções sobre como implantar o código de exemplo, 
consulte a seção Epics.

Epopeias
Abra e crie a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra a solução. 1. Faça o download do código-
fonte de exemplo (CQRS-ES 
Code.zip) na seção Anexos
e extraia os arquivos.

Desenvolvedor de aplicativos
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. No IDE do Visual Studio, 

escolha Arquivo, Abrir,
Solução de projeto e navegue 
até a pasta em que você 
extraiu o código-fonte.

3. Escolha aws.apg.cqrses.sln 
e, em seguida, escolha Abrir. 
Toda a solução é carregada 
no Visual Studio.

Crie a solução. Abra o menu de contexto (clique 
com o botão direito do mouse) 
da solução e selecione Criar 
solução. Isso criará e compilará 
todos os projetos na solução. 
Ele deve ser compilado com 
sucesso.

O Visual Studio Solution Explorer 
deve mostrar a estrutura do 
diretório.

• CQRS On-Premises Code 
Samplecontém um exemplo 
de uso do CQRS no local.

• CQRS AWS 
Serverlesscontém todo o 
código de exemplo de CQRS 
e fornecimento de eventos 
usando serviços sem servidor 
da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos

Criar as tabelas do DynamoDB

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça credenciais. Se você ainda não tem uma 
chave de acesso, veja o vídeo na 
seção Recursos relacionados.

1. No Solution Explorer, expanda
CQRS AWS Serverless e, 
em seguida, expanda a pasta
Build solution.

2. Expanda o projeto
aws.apg.cqrses.build e 
visualize oProgram.cs
arquivo.

3. Role até o topo 
deProgram.cs e 
procureProgram().

4. YOUR ACCESS KEYSubstitua 
pela chave de acesso da sua 

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de dados, DBA
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
conta eYOUR SECRET KEY
substitua pela chave secreta 
da sua conta. Observe que, 
em um ambiente de produção, 
você não codificaria suas 
chaves. Em vez disso, você 
pode usar o AWS Secrets 
Manager para armazenar e 
recuperar as credenciais.

Crie o projeto. Para criar o projeto, abra o menu 
de contexto (clique com o botão 
direito do mouse) para o projeto
aws.apg.cqrses.build e selecione
Build.

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de dados, DBA

Crie e preencha as tabelas. Para criar as tabelas e preenchê-
las com dados iniciais, abra o 
menu de contexto (clique com 
o botão direito do mouse) do 
projeto aws.apg.cqrses.build e 
escolha Depurar, iniciar nova 
instância.

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de dados, DBA

Verifique a construção da tabela 
e os dados.

Para verificar, navegue até o
AWS Explorer e expanda o 
Amazon DynamoDB. Ele deve 
exibir as tabelas. Abra cada 
tabela para exibir os dados de 
exemplo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de dados, DBA

Execute testes locais

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o projeto CQRS. 1. Abra a solução e navegue até 
a pasta de soluções CQRS 
AWS Services/CQRS/Tests.

2. No projeto
aws.apg.cqrses.cqrsLambda.tests, 
abra BaseFunctionTest.cs
e substitua AccessKeye
SecretKeypelas chaves do 
IAM que você criou.

3. Salve as alterações.
4. Para compilar e criar o projeto 

de teste, abra o menu de 
contexto (clique com o botão 
direito do mouse) para o 
projeto e selecione Criar.

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de testes

Crie o projeto de fornecimento de 
eventos.

1. Navegue até a pasta da 
solução CQRS AWS Services/
Event Source/Tests. 

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de testes
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. No AWS.APG.CQRSES. 

EventSourceLambdaProjeto .Tests, 
abra BaseFunctionTest.cs
e substitua AccessKeye
SecretKeypelas chaves do 
IAM que você criou. 

3. Salve as alterações.
4. Para compilar e criar o projeto 

de teste, abra o menu de 
contexto (clique com o botão 
direito do mouse) para o 
projeto e selecione Criar.

Execute os testes. Para executar todos os testes, 
escolha Exibir, Explorador de 
testes e, em seguida, escolha
Executar todos os testes na 
exibição. Todos os testes devem 
ser aprovados, o que é indicado 
por um ícone de marca de 
seleção verde. 

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de testes

Publique as funções do CQRS Lambda na AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Publique a primeira função do 
Lambda.

1. Em Solution Explorer, abra 
o menu de contexto (clique 
com o botão direito do mouse) 
para o AWS.APG.CQRSES. 
CommandCreateLambda 
projeto e, em seguida, escolha
Publicar no AWS Lambda.

2. Selecione o perfil que você 
deseja usar e a região da 
AWS em que deseja implantar 
a função Lambda e o nome da 
função.

3. Mantenha os valores padrão e 
selecione Avançar.

4. Na lista suspensa Nome 
da função, selecione
AWSLambdaFullAccess.

5. Para fornecer suas chaves 
de conta, escolha Adicionar
e insiraAcessKey como 
variável e sua chave de 
acesso como valor. Em 
seguida, escolha Adicionar
novamente, insiraSecretKey
como variável e sua chave 
secreta como valor.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Mantenha os valores padrão 

e selecione Carregar. Depois 
que a função de teste do 
Lambda é carregada, ela 
aparece automaticamente no 
Visual Studio.

7. Repita as etapas de 1 a 6 para 
os seguintes projetos:
• AWS.APG.CARSES. 

CommandDeleteLambda
• AWS.APG.CARSES. 

CommandUpdateLambda
• AWS.APG.CARSES. 

CommandAddRewardLambda
• AWS.APG.CARSES. 

CommandRedeemRewardLambda
• AWS.APG.CARSES. 

QueryCustomerListLambda
• AWS.APG.CARSES. 

QueryRewqardLambda

Verifique o upload da função. (Opcional) Você pode verificar 
se a função foi carregada com 
êxito navegando até o AWS 
Explorer e expandindo o AWS 
Lambda. Para abrir a janela de 
teste, escolha a função Lambda 
(clique duas vezes).

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Testar a função do Lambda. 1. Insira os dados da solicitação 
ou copie um exemplo de 
dados de solicitação dos 
dados de teste na seção
Informações adicionais. 
Certifique-se de selecionar os 
dados que são para a função 
que você está testando.

2. Para executar o teste, escolha
Invoke (Invocar). A resposta e 
quaisquer erros são exibidos 
na caixa de texto Resposta, e 
os registros são mostrados na 
caixa de texto Registros ou em 
CloudWatch Registros.

3. Para verificar os dados, no 
AWS Explorer, escolha a 
tabela do DynamoDB (clique 
duas vezes).

Todos os projetos do 
CQRS LambdaCQRS AWS 
Serverless\CQRS\Command 
Microservice estão CQRS 
AWS Serverless\CQRS
\Command Microservice
nas pastas e. Para o diretório de 
soluções e os projetos, consulte
Diretório do código-fonte na 
seção Informações adicionais.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro

Publique as funções restantes. Repita as etapas anteriores para 
os seguintes projetos:

• AWS.APG.CARSES. 
CommandDeleteLambda

• AWS.APG.CARSES. 
CommandUpdateLambda

• AWS.APG.CARSES. 
CommandAddRewardLambda

• AWS.APG.CARSES. 
CommandRedeemRewardLambda

• AWS.APG.CARSES. 
QueryCustomerListLambda

• AWS.APG.CARSES. 
QueryRewqardLambda

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro
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Configurar a função do Lambda como um ouvinte de eventos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Publique os organizadores de 
eventos Customer and Reward 
Lambda.

Para publicar cada manipulador 
de eventos, siga as etapas do 
épico anterior.

Os projetos estão nasCQRS AWS 
Serverless\Event Source
\Reward Event pastasCQRS 
AWS Serverless\Event 
Source\Customer Event e. 
Para obter mais informações, 
consulte Diretório do código-fonte
na seção Informações adicionais.

Desenvolvedor de aplicativos

Anexe o ouvinte de eventos 
Lambda de origem de eventos.

1. Faça login no AWS 
Management Console usando 
a mesma conta que você usa 
ao publicar os projetos do 
Lambda.

2. Para a região, selecione Leste 
dos EUA 1 ou a região em que 
você implantou as funções do 
Lambda no épico anterior.

3. Navegue até o serviço
Lambda.

4. Selecione a 
funçãoEventSourceCustomer
Lambda.

5. Escolha Adicionar gatilho.
6. Na lista suspensa de 

configuração do Trigger, 
selecione DynamoDB.

7. Na lista suspensa da tabela do 
DynamoDB, selecione cqrses-
customer-cmd.

8. Na lista suspensa Posição 
inicial, selecione Cortar 
horizonte de. Trim horizon 
significa que o acionador do 
DynamoDB começará a ler no 
último registro de stream (não 
cortado), que é o registro mais 
antigo no fragmento.

9. Marque a caixa de seleção
Ativar gatilho.

10.Mantenha os valores padrão e 
selecione Adicionar.

Depois que o ouvinte for 
anexado com êxito à tabela do 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
DynamoDB, ele será exibido na 
página do designer do Lambda.

Publique e anexe a função 
EventSourceReward Lambda.

Para publicar e anexar a 
funçãoEventSourceReward
Lambda, repita as etapas 
nas duas histórias anteriores, 
selecionando na lista suspensa
cqrses-reward-cmdda tabela do 
DynamoDB.

Desenvolvedor de aplicativos

Teste e valide os streams do DynamoDB e o gatilho do Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o stream e o gatilho do 
Lambda.

1. No Visual Studio, acesse o 
AWS Explorer.

2. Expanda o AWS 
Lambda e escolha a
CommandRedeemRewardfunção 
(clique duas vezes). Na janela 
da função que se abre, você 
pode testar a função.

3. Na caixa de texto Solicitação, 
insira os dados da solicitação 
no formato JavaScript Object 
Notation (JSON). Para ver 
um exemplo de solicitação, 
consulte Dados de teste na 
seção Informações adicionais.

4. Escolha Invoke (Invocar).

Desenvolvedor de aplicativos

Valide usando a tabela de 
consulta de recompensas do 
DynamodDB.

1. Abra a cqrses-reward-
querymesa.

2. Confira os pontos do cliente 
que resgatou a recompensa. 
Os pontos resgatados devem 
ser subtraídos do total de 
pontos agregados do cliente.

Desenvolvedor de aplicativos

Valide, usando CloudWatch 
registros.

1. Navegue CloudWatch e 
escolha Grupos de registros.

2. O grupo de registros /aws/
lambda/EventSourceReward
contém os registros 
doEventSourceReward
acionador. Todas as 
chamadas do Lambda 
são registradas, incluindo 
as mensagens que 
vocêcontext.Logger.LogLine
inseriu 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
eConsole.Writeline no 
código do Lambda.

Valide o EventSourceCustomer 
gatilho.

Para validar 
oEventSourceCustomer
gatilho, repita as etapas 
deste épico, usando a tabela 
e os CloudWatch registros 
de clientes respectivos 
doEventSourceCustomer
acionador.

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
Referências

• Downloads da Edição Comunitária do Visual Studio 2019
• Baixe o AWS Toolkit for Visual Studio
• Guia do usuário do AWS Toolkit for Visual Studio
• Sem servidor na AWS
• Casos de uso e padrões de design do DynamoDB
• Martin Fowler CQRS
• Martin Fowler Terceirização de eventos

Vídeos

• AWS Toolkit for Visual Studio
• Como faço para criar um ID de chave de acesso para um novo usuário do IAM?

Informações adicionais
CQRS e fornecimento de eventos

CARROS

O padrão CQRS separa um único modelo de operações conceituais, como um modelo CRUD único de 
objeto de acesso a dados (criar, ler, atualizar, excluir), em modelos de operações de comando e consulta. 
O modelo de comando se refere a qualquer operação, como criar, atualizar ou excluir, que altere o estado. 
O modelo de consulta se refere a qualquer operação que retorna um valor.

1. O modelo Customer CRUD inclui as seguintes interfaces:
• Create Customer()
• UpdateCustomer()
• DeleteCustomer()
• AddPoints()
• RedeemPoints()
• GetVIPCustomers()
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• GetCustomerList()
• GetCustomerPoints()

À medida que seus requisitos se tornam mais complexos, você pode abandonar essa abordagem 
de modelo único. O CQRS usa um modelo de comando e um modelo de consulta para separar a 
responsabilidade pela gravação e leitura de dados. Dessa forma, os dados podem ser mantidos e 
gerenciados de forma independente. Com uma clara separação de responsabilidades, os aprimoramentos 
em cada modelo não afetam o outro. Essa separação melhora a manutenção e o desempenho e reduz a 
complexidade do aplicativo à medida que ele cresce.

1. Interfaces no modelo Customer Command:
• Create Customer()
• UpdateCustomer()
• DeleteCustomer()
• AddPoints()
• RedeemPoints()

2. Interfaces no modelo de consulta do cliente:
• GetVIPCustomers()
• GetCustomerList()
• GetCustomerPoints()
• GetMonthlyStatement()

Por exemplo, código, consulte Diretório do código-fonte.

O padrão CQRS então separa o banco de dados. Essa dissociação leva à total independência de cada 
serviço, que é o principal ingrediente da arquitetura de microsserviços.

Usando o CQRS na nuvem da AWS, você pode otimizar ainda mais cada serviço. Por exemplo, você 
pode definir diferentes configurações de computação ou escolher entre um microsserviço sem servidor 
ou baseado em contêiner. Você pode substituir seu cache local pela Amazon ElastiCache. Se você tiver 
uma mensagem de publicação/assinatura no local, poderá substituí-la pelo Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS). Além disso, você pode aproveitar os pay-as-you-go preços e a grande variedade 
de serviços da AWS que você paga somente por aquilo que usar.

O CQRS inclui os seguintes benefícios:

• Escalabilidade independente — Cada modelo pode ter sua estratégia de escalabilidade ajustada para 
atender aos requisitos e à demanda do serviço. Semelhante aos aplicativos de alto desempenho, a 
separação de leitura e gravação permite que o modelo seja escalado de forma independente para 
atender a cada demanda. Você também pode adicionar ou reduzir recursos de computação para atender 
à demanda de escalabilidade de um modelo sem afetar o outro.

• Manutenção independente — A separação dos modelos de consulta e comando melhora a capacidade 
de manutenção dos modelos. Você pode fazer alterações e aprimoramentos de código em um modelo 
sem afetar o outro.

• Segurança — É mais fácil aplicar as permissões e as políticas a modelos separados para leitura e 
gravação.

• Leituras otimizadas — Você pode definir um esquema otimizado para consultas. Por exemplo, você 
pode definir um esquema para os dados agregados e um esquema separado para as tabelas de fatos.

• Integração — O CQRS se encaixa bem com modelos de programação baseados em eventos.
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• Complexidade gerenciada — A separação em modelos de consulta e comando é adequada para 
domínios complexos.

Ao usar o CQRS, tenha em mente as seguintes advertências:

• O padrão CQRS se aplica somente a uma parte específica de um aplicativo e não a todo o aplicativo. 
Se implementado em um domínio que não se encaixa no padrão, ele pode reduzir a produtividade, 
aumentar o risco e introduzir complexidade.

• O padrão funciona melhor para modelos usados com frequência que têm operações de leitura e 
gravação desequilibradas.

• Para aplicativos de leitura intensa, como relatórios grandes que levam tempo para serem processados, 
o CQRS oferece a opção de selecionar o banco de dados correto e criar um esquema para armazenar 
seus dados agregados. Isso melhora o tempo de resposta de leitura e visualização do relatório 
processando os dados do relatório apenas uma vez e despejando-os na tabela agregada.

• Para os aplicativos com muita gravação, você pode configurar o banco de dados 
para operações de gravação e permitir que o microsserviço de comando seja 
escalado de forma independente quando a demanda por gravação aumenta. Para 
obter exemplos, consulteAWS.APG.CQRSES.CommandRedeemRewardLambda
osAWS.APG.CQRSES.CommandAddRewardLambda microsserviços e.

Fornecimento de eventos

A próxima etapa é usar o fornecimento de eventos para sincronizar o banco de dados de consulta quando 
um comando é executado. Por exemplo, considere os seguintes eventos:

• É adicionado um ponto de recompensa do cliente que exige que o total ou os pontos de recompensa 
agregados do cliente no banco de dados de consulta sejam atualizados.

• O sobrenome de um cliente é atualizado no banco de dados de comandos, o que exige que as 
informações do cliente substituto no banco de dados de consultas sejam atualizadas.

No modelo CRUD tradicional, você garante a consistência dos dados bloqueando os dados até que 
eles concluam uma transação. No fornecimento de eventos, os dados são sincronizados por meio 
da publicação de uma série de eventos que serão consumidos por um assinante para atualizar seus 
respectivos dados.

O padrão de fornecimento de eventos garante e registra uma série completa de ações realizadas nos 
dados e os publica por meio de uma sequência de eventos. Esses eventos representam um conjunto 
de alterações nos dados que os assinantes desse evento devem processar para manter seu registro 
atualizado. Esses eventos são consumidos pelo assinante, sincronizando os dados no banco de dados do 
assinante. Nesse caso, esse é o banco de dados de consultas.

O diagrama a seguir mostra o fornecimento de eventos usado com o CQRS na AWS.

1. As funções do Command Lambda realizam operações de gravação, como criar, atualizar ou excluir, no 
banco de dados.

2. As funções do Query Lambda realizam operações de leitura, como obter ou selecionar, no banco de 
dados.

3. Essa função Lambda processa os fluxos do DynamoDB do banco de dados Command e atualiza o 
banco de dados Query para as alterações. Você também pode usar essa função para publicar uma 
mensagem no Amazon SNS para que seus assinantes possam processar os dados.

4. (Opcional) O assinante do evento Lambda processa a mensagem publicada pelo Amazon SNS e 
atualiza o banco de dados do Query.

5. (Opcional) O Amazon SNS envia uma notificação por e-mail sobre a operação de gravação.

2277



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Informações adicionais

Na AWS, o banco de dados de consultas pode ser sincronizado pelo DynamoDB Streams. O DynamoDB 
captura uma sequência em ordem temporal de modificações em nível de item em uma tabela do 
DynamoDB em tempo quase real e armazena as informações de forma durável em 24 horas.

A ativação do DynamoDB Streams permite que o banco de dados publique uma sequência de eventos que 
possibilita o padrão de origem de eventos. O padrão de origem do evento adiciona o assinante do evento. 
O aplicativo de assinante do evento consome o evento e o processa de acordo com a responsabilidade 
do assinante. No diagrama anterior, o assinante do evento envia as alterações para o banco de dados do 
Query DynamoDB para manter os dados sincronizados. O uso do Amazon SNS, do agente de mensagens 
e do aplicativo para assinantes de eventos mantém a arquitetura desacoplada.

O fornecimento de eventos inclui os seguintes benefícios:

• Consistência para dados transacionais
• Uma trilha de auditoria confiável e um histórico das ações, que podem ser usados para monitorar as 

ações tomadas nos dados
• Permite que aplicativos distribuídos, como microsserviços, sincronizem seus dados em todo o ambiente
• Publicação confiável de eventos sempre que o estado muda
• Reconstruindo ou reproduzindo estados passados
• Entidades fracamente acopladas que trocam eventos pela migração de um aplicativo monolítico para 

microsserviços
• Redução de conflitos causados por atualizações simultâneas; o fornecimento de eventos evita a 

necessidade de atualizar objetos diretamente no armazenamento de dados
• Flexibilidade e extensibilidade da dissociação entre a tarefa e o evento
• Atualizações do sistema externo
• Gerenciamento de várias tarefas em um único evento

Ao usar a fonte de eventos, tenha em mente as seguintes ressalvas:

• Como há algum atraso na atualização dos dados entre os bancos de dados de assinantes de origem, a 
única maneira de desfazer uma alteração é adicionar um evento compensador ao armazenamento de 
eventos.

• A implementação do sourcing de eventos tem uma curva de aprendizado devido ao seu estilo diferente 
de programação.

Dados de teste

Use os dados de teste a seguir para testar a função Lambda após a implantação bem-sucedida.

CommandCreate Cliente

{  "Id":1501,  "Firstname":"John",  "Lastname":"Done",  "CompanyName":"AnyCompany",  
 "Address": "USA",  "VIP":true }

CommandUpdate Cliente

{  "Id":1501,  "Firstname":"John",  "Lastname":"Doe",  "CompanyName":"Example Corp.",  
 "Address": "Seattle, USA",  "VIP":true }

CommandDelete Cliente

Insira o ID do cliente como dados da solicitação. Por exemplo, se a ID do cliente for 151, insira 151 como 
dados da solicitação.
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151

QueryCustomerList

Isso está branco. Quando invocado, ele retornará todos os clientes.

CommandAddReward

Isso adicionará 40 pontos ao cliente com ID 1 (Richard).

{ 
  "Id":10101, 
  "CustomerId":1, 
  "Points":40
} 

CommandRedeemReward

Isso deduzirá 15 pontos para o cliente com ID 1 (Richard).

{ 
  "Id":10110, 
  "CustomerId":1, 
  "Points":15
} 

QueryReward

Insira o ID do cliente. Por exemplo, insira 1 para Richard, 2 para Arnav e 3 para Shirley.

2 

Diretório do código fonte

Use a tabela a seguir como um guia para a estrutura de diretórios da solução do Visual Studio. 

Diretório da solução CQRS On-Premises Code Sample

Modelo CRUD do cliente

Exemplo de código local do CQRS\ Modelo CRUD\ projeto AWS.APG.CQRSES.DAL

Versão CQRS do modelo Customer CRUD

• Comando do cliente:CQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model\Command Microservice
\AWS.APG.CQRSES.Command projeto

• Consulta do cliente:CQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model\Query Microservice
\AWS.APG.CQRSES.Query projeto

Microsserviços de comando e consulta

O microsserviço Command está na pasta de soluçõesCQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model
\Command Microservice:

• AWS.APG.CQRSES.CommandMicroserviceO projeto de API ASP.NET Core atua como o ponto de 
entrada em que os consumidores interagem com o serviço.
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• AWS.APG.CQRSES.CommandO projeto.NET Core é um objeto que hospeda objetos e interfaces 
relacionados a comandos.

O microsserviço de consulta está na pasta da soluçãoCQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model
\Query Microservice:

• AWS.APG.CQRSES.QueryMicroserviceO projeto de API ASP.NET Core atua como o ponto de 
entrada em que os consumidores interagem com o serviço.

• AWS.APG.CQRSES.QueryO projeto .NET Core é um objeto que hospeda objetos e interfaces 
relacionados à consulta.

Diretório de soluções de código CQRS AWS Serverless

Esse código é a versão da AWS do código local usando os serviços sem servidor da AWS.

Em C# .NET Core, cada função Lambda é representada por um projeto .NET Core. No código de exemplo 
desse padrão, há um projeto separado para cada interface nos modelos de comando e consulta.

CQRS usando serviços da AWS

Você pode encontrar o diretório raiz da solução para o CQRS usando os serviços sem servidor da AWS 
naCQRS AWS Serverless\CQRS pasta. O exemplo inclui dois modelos: Cliente e recompensa.

As funções do comando Lambda para Customer e Reward estão nasCQRS\Command Microservice
\CustomerCQRS\Command Microservice\Reward pastas e. Eles contêm os seguintes projetos 
Lambda:

• Comando do cliente:CommandCreateLambdaCommandDeleteLambda, eCommandUpdateLambda
• Comando de recompensa:CommandAddRewardLambda eCommandRedeemRewardLambda

As funções de consulta do Lambda para Customer e Reward são encontradas nasCQRS\Query 
Microservice\CustomerCQRS\QueryMicroservice\Reward pastas e. Eles contêm os 
projetosQueryCustomerListLambda eQueryRewardLambda Lambda.

Projeto de teste CQRS

O projeto de teste está sob aCQRS\Tests pasta. Este projeto contém um script de teste para automatizar 
o teste das funções do CQRS Lambda.

Fornecimento de eventos usando serviços da AWS

Os seguintes manipuladores de eventos do Lambda são iniciados pelos streams Customer e Reward do 
DynamoDB para processar e sincronizar os dados nas tabelas de consulta.

• A funçãoEventSourceCustomer Lambda é mapeada para o fluxo do DynamoDB da tabela Customer 
(cqrses-customer-cmd).

• A funçãoEventSourceReward Lambda é mapeada para o fluxo do DynamoDB da tabela de 
recompensas (cqrses-reward-cmd).

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Mais padrões
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon EKS usando a AWS PrivateLink e um 

Network Load Balancer (p. 212)
• Automatize a adição ou atualização de entradas de registro do Windows usando o AWS Systems 

Manager (p. 1166)
• Automatize a identificação e o planejamento da estratégia de migração usando AppScore (p. 1257)
• Crie e implante automaticamente um aplicativo Java no Amazon EKS usando um pipeline de CI/

CD (p. 240)
• Crie automaticamente pipelines de CI/CD e clusters do Amazon ECS para microsserviços usando o 

AWS CDK (p. 728)
• Conecte os serviços da AWS usando uma abordagem sem servidor (p. 2692)
• Converta arquivos de dados de mainframe com layouts de registro complexos usando o Micro 

Focus (p. 1515)
• Crie um pipeline e uma AMI usando CodePipeline HashiCorp um Packer (p. 766)
• Crie um pipeline e implante atualizações de artefatos em instâncias locais do EC2 usando 

CodePipeline (p. 771)
• Implantar e depurar clusters do Amazon EKS (p. 311)
• Implante contêineres usando o Elastic Beanstalk (p. 330)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
• Emule o Oracle DR usando um banco de dados global Aurora compatível com PostgreSQL (p. 1299)
• Migre incrementalmente do Amazon RDS for Oracle para o Amazon RDS for PostgreSQL usando o 

Oracle SQL Developer e o AWS SCT (p. 1303)
• Gerencie produtos do AWS Service Catalog em várias contas e regiões da AWS (p. 1220)
• Migrar uma conta de membro da AWS do AWS Organizations para a AWS Control Tower (p. 1225)
• Migre e replique arquivos VSAM para o Amazon RDS ou o Amazon MSK usando o Connect from 

Precisely (p. 1366)
• Migre do SAP ASE para o Amazon RDS for SQL Server usando o AWS DMS (p. 1457)
• Otimize as imagens do Docker geradas pelo AWS App2Container (p. 351)
• Execute tarefas do Amazon ECS na Amazon WorkSpaces com o Amazon ECS Anywhere (p. 383)
• Configurar um repositório de gráficos Helm v3 no Amazon S3 (p. 879)
• Configure a detecção de CloudFormation desvios da AWS em uma organização multirregional e com 

várias contas (p. 1202)
• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)
• Atualize os clusters SAP Pacemaker do ENSA1 para o ENSA2 (p. 1046)
• Uso CloudEndure para recuperação de desastres de um banco de dados local (p. 2786)
• Valide localmente o código Account Factory para Terraform (AFT) (p. 1063)
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Redes
Tópicos

• Automatize a configuração do emparelhamento entre regiões com o AWS Transit Gateway (p. 2282)
• Centralize a conectividade de rede usando o AWS Transit Gateway (p. 2286)
• Connect aos dados e planos de controle do Application Migration Service em uma rede 

privada (p. 2291)
• Crie objetos Infoblox usando recursos CloudFormation personalizados da AWS e Amazon 

SNS (p. 2299)
• Personalizar CloudWatch alertas da Amazon para o AWS Network Firewall (p. 2307)
• Migrar registros de DNS em massa para uma zona hospedada privada do Amazon Route 53 (p. 2319)
• Modifique cabeçalhos HTTP ao migrar do F5 para um Application Load Balancer na AWS (p. 2324)
• Acesse de forma privada um endpoint de serviço central da AWS a partir de várias VPCs (p. 2328)
• Marque anexos do Transit Gateway automaticamente usando o AWS Organizations (p. 2335)
• Verifique se os balanceadores de carga ELB exigem a terminação TLS (p. 2341)
• Mais padrões (p. 2345)

Automatize a configuração do emparelhamento 
entre regiões com o AWS Transit Gateway

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Rede; nuvem 
híbrida

Serviços da AWS: AWS Transit 
Gateway; AWS Step Functions; 
AWS Lambda

Resumo
O AWS Transit Gateway conecta virtual private clouds (VPC — nuvens privadas virtuais) e redes on-
premises por meio de um hub central. O tráfego do Transit Gateway sempre permanece no backbone 
global da Amazon Web Services (AWS) e não atravessa a Internet pública, o que reduz os vetores de 
ameaças, como explorações comuns e ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS).

Se você precisar se comunicar entre duas ou mais regiões da AWS, você pode usar o emparelhamento do 
Inter-Region Transit Gateway para estabelecer conexões de emparelhamento entre gateways de trânsito 
em diferentes regiões. No entanto, configurar manualmente o emparelhamento entre regiões com o 
Transit Gateway pode ser um processo demorado e com várias etapas. Esse padrão fornece um processo 
automatizado para remover essas etapas manuais usando código para realizar o emparelhamento. Você 
pode usar essa abordagem se precisar configurar repetidamente várias regiões e contas da AWS durante 
a configuração de uma organização multirregional.

Esse padrão usa uma CloudFormation pilha da AWS que inclui o fluxo de trabalho do AWS Step Functions, 
as funções do AWS Lambda, as funções do AWS Identity and Access Management (IAM) e os grupos de 
CloudWatch registros no Amazon Logs. Em seguida, você pode iniciar uma execução do Step Functions e 
criar a conexão de emparelhamento entre regiões para seus gateways de transporte público.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Gateways de trânsito, criados e configurados na região solicitante e nas regiões aceitadoras. A 

região solicitante é onde uma solicitação de peering é originada e as regiões aceitadoras aceitam a 
solicitação de peering. Para obter mais informações sobre isso, consulte Criar e aceitar uma conexão de 
emparelhamento de VPC na documentação da Amazon VPC.

• VPCs, instaladas e configuradas nas regiões do aceitador e do solicitante. Para ver as etapas para criar 
uma VPC, consulte Criar a VPC a partir do Get Started with Amazon VPC na documentação da Amazon 
VPC.

• As VPCs devem usar aaddToTransitGateway tag e otrue valor.
• Grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede (ACLs) para as VPCs, configurados de 

acordo com os requisitos. Para obter mais informações sobre isso, consulte Grupos de segurança para a 
VPC e as ACLs de rede na documentação da Amazon VPC.

Regiões e limitações da AWS

• Somente algumas regiões da AWS oferecem suporte ao emparelhamento entre regiões. Para obter 
uma lista completa das regiões que oferecem suporte ao emparelhamento entre regiões, consulte as
perguntas frequentes do AWS Transit Gateway.

• No código de amostra anexado, presume-se que a região solicitante sejaus-east-2 e a região 
aceitadora sejaus-west-2. Se quiser configurar regiões diferentes, você deve editar esses valores em 
todos os arquivos Python. Para implementar uma configuração mais complexa que envolva mais de 
duas regiões, você pode alterar a função Step para passar as regiões como um parâmetro para a função 
Lambda e executar a função para cada combinação.

Arquitetura

O diagrama mostra um fluxo de trabalho com as seguintes etapas:

1. O usuário cria uma CloudFormation pilha da AWS.
2. CloudFormation A AWS cria uma máquina de estado do Step Functions que usa uma função do 

Lambda. Para obter mais informações sobre isso, consulte Criação de uma máquina de estado do Step 
Functions que usa o Lambda na documentação do AWS Step Functions.

3. O Step Functions chama uma função Lambda para emparelhamento. 
4. A função do Lambda cria uma conexão de emparelhamento entre gateways de trânsito.
5. O Step Functions chama uma função Lambda para modificações na tabela de rotas.
6. A função do Lambda modifica as tabelas de rotas adicionando o bloco CIDR (roteamento entre domínios 

sem classes) das VPCs.

Fluxo de trabalho Step Functions

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho do Step Functions:

2283

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/create-vpc-peering-connection.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/create-vpc-peering-connection.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html#getting-started-create-vpc
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html
http://aws.amazon.com/transit-gateway/faqs/
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-creating-lambda-state-machine.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-creating-lambda-state-machine.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

1. O fluxo de trabalho do Step Functions chama a função Lambda para o emparelhamento do gateway de 
trânsito. 

2. Há uma chamada de cronômetro para esperar um minuto.
3. O status de peering é recuperado e enviado para o bloco de condições. O bloco é responsável pelo 

loop. 
4. Se a condição de sucesso não for atendida, o fluxo de trabalho será codificado para entrar no estágio do 

cronômetro. 
5. Se a condição de sucesso for atendida, uma função Lambda será chamada para modificar as tabelas de 

rotas. Após essa chamada, o fluxo de trabalho do Step Functions termina.

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 

seus recursos da AWS.
• Amazon CloudWatch Logs — O CloudWatch Logs ajuda você a centralizar os logs de todos os sistemas, 

aplicações e produtos da AWS que você usa.
• AWS Identity and Access Management (IAM) — O IAM é um serviço da web para controlar com 

segurança o acesso aos serviços da AWS.
• AWS Lambda — O Lambda executa seu código em uma infraestrutura de computação de alta 

disponibilidade e executa toda a administração dos recursos computacionais.
• AWS Step Functions — O Step Functions facilita a coordenação dos componentes de aplicativos 

distribuídos como uma série de etapas em um fluxo de trabalho visual. 

Épicos
Automatize emparelhamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregar os arquivos anexados 
no bucket do S3.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console do 
Amazon S3 e, em seguida, 
faça o upload dosget-
transit-gateway-peering-
status.zip arquivosmodify-
transit-gateway-
routes.zippeer-transit-
gateway.zip, e (anexados) 
para seu bucket do S3.

AWS geral

Crie a CloudFormation pilha da 
AWS.

Execute o comando a seguir para 
criar uma CloudFormation pilha 
da AWS usando otransit-
gateway-peering.json
arquivo (anexado):

aws cloudformation 
create-stack --stack-
name myteststack --
template-body file://
sampletemplate.json

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
A CloudFormation pilha da 
AWS cria o fluxo de trabalho do 
Step Functions, as funções do 
Lambda, as funções do IAM e os 
grupos de CloudWatch registros.

Certifique-se de que o 
CloudFormation modelo da AWS 
se refira ao bucket do S3 que 
contém os arquivos que você 
carregou anteriormente.

Observações: Você também 
pode criar uma pilha usando 
o CloudFormation console 
da AWS. Para obter mais 
informações sobre isso, 
consulte Como criar uma pilha 
no CloudFormation console 
da AWS na CloudFormation 
documentação da AWS.

Inicie uma nova execução no 
Step Functions.

Abra o console do Step 
Functions e inicie uma nova 
execução. O Step Functions 
chama a função Lambda e cria 
a conexão de emparelhamento 
para os gateways de trânsito. 
Você não precisa de um arquivo 
JSON de entrada. Verifique se há 
um anexo disponível e se o tipo 
de conexão é Peering.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Iniciar uma 
nova execução em Introdução 
ao AWS Step Functions na 
documentação do AWS Steps 
Functions.

DevOps engenheiro, General 
AWS
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique as rotas nas tabelas de 
rotas.

O emparelhamento inter-regional 
é estabelecido entre os portais 
de trânsito. As tabelas de rotas 
são atualizadas com o intervalo 
de blocos CIDR IPv4 da VPC da 
região par. 

Abra o console do Amazon VPC 
e escolha a guia Associações na 
tabela de rotas que corresponde 
ao anexo do gateway de 
trânsito. Verifique o intervalo de 
blocos VPC CIDR das regiões 
emparelhadas. 

Para obter instruções e etapas 
detalhadas, consulte Associar 
uma tabela de rotas do gateway 
de trânsito na documentação do 
Amazon VPC.

Administrador de rede

Recursos relacionados
• Execuções em Step Functions
• Anexos de emparelhamento do gateway de trânsito
• Interconexão de VPCs em todas as regiões da AWS usando o AWS Transit Gateway - Demonstração

(vídeo)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Centralize a conectividade de rede usando o AWS 
Transit Gateway

Criado por Mydhili Palagummi (AWS) e Nikhil Marrapu (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Rede Serviços da AWS: AWS Transit 
Gateway; Amazon VPC

Resumo
Esse padrão descreve a configuração mais simples na qual o AWS Transit Gateway pode ser usado para 
conectar uma rede local a nuvens privadas virtuais (VPCs) em várias contas da AWS em uma região 
da AWS. Usando essa configuração, você pode estabelecer uma rede híbrida que conecta várias redes 
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VPC em uma região e uma rede local. Isso é feito usando um gateway de trânsito e uma conexão de rede 
privada virtual (VPN) para a rede no local.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta para hospedagem de serviços de rede, gerenciada como conta de membro de uma 
organização no AWS Organizations

• VPCs em várias contas AWS, sem sobrepor blocos de Encaminhamento Entre Domínios Sem 
Classificação (CIDR)

Limitações

Esse padrão não suporta o isolamento do tráfego entre determinadas VPCs ou a rede local. Todas as 
redes conectadas ao gateway de trânsito poderão se conectar umas às outras. Para isolar o tráfego, você 
precisa usar tabelas de rotas personalizadas no gateway de transporte público. Esse padrão conecta 
somente os VPCs e a rede local usando uma única tabela de rotas padrão do gateway de trânsito, que é a 
configuração mais simples.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Transit Gateway
• AWS Site-to-Site VPN
• VPC
• AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ajuda você a compartilhar com segurança seus 
recursos entre suas contas da AWS, unidades organizacionais ou toda a sua organização a partir do 
AWS Organizations.

• O AWS Transit Gateway é um hub central que conecta Virtual Private Clouds (VPCs) e redes on-
premises.

Epopéias
Criar um gateway de trânsito na conta de serviços de rede

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um gateway de trânsito. Na conta da AWS em que você 
deseja hospedar serviços de 

Administrador de rede
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
rede, crie um gateway de trânsito 
na região da AWS de destino. 
Para obter instruções, consulte
Criar um gateway de trânsito. 
Observe o seguinte:

• Selecione Associação de 
tabela de rotas padrão.

• Selecione Propagação da 
tabela de rotas padrão.

Connect o gateway de trânsito à rede no local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure um dispositivo de 
gateway do cliente para a 
conexão VPN.

O dispositivo de gateway do 
cliente está conectado no local 
da conexão do Site-to-Site VPN 
entre o gateway de trânsito e 
sua rede no local. Para obter 
mais informações, consulte Seu 
dispositivo de gateway do cliente
na documentação do AWS 
Site-to-Site VPN. Identifique 
ou inicie um dispositivo de 
cliente local compatível e anote 
seu endereço IP público. A 
configuração da VPN será 
concluída posteriormente neste 
épico.

Administrador de rede

Na conta de serviços de rede, 
crie um anexo de VPN ao 
gateway de trânsito.

Para configurar uma conexão, 
crie um anexo de VPN para o 
gateway de trânsito. Para obter 
instruções, consulte Anexos VPN 
do Transit Gateway.

Administrador de rede

Configure a VPN no dispositivo 
de gateway do cliente na rede 
on-premises.

Faça download do arquivo de 
configuração da conexão do 
Site-to-Site VPN associada ao 
gateway de trânsito e selecione 
as configurações de VPN no 
dispositivo de gateway do cliente. 
Para obter instruções, consulte
Baixar o arquivo de configuração.

Administrador de rede
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Compartilhe o gateway de trânsito na conta de serviços de rede com outras 
contas da AWS ou com sua organização

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Na conta de gerenciamento 
do AWS Organizations, ative o 
compartilhamento.

Para compartilhar o gateway de 
trânsito com sua organização 
ou com determinadas unidades 
organizacionais, ative o 
compartilhamento no AWS 
Organizations. Caso contrário, 
você precisaria compartilhar o 
gateway de trânsito para cada 
conta individualmente. Para obter 
instruções, consulte Habilitar o 
compartilhamento de recursos 
dentro do AWS Organizations.

AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS

Crie o compartilhamento de 
recursos do gateway de trânsito 
na conta de serviços de rede.

Para permitir que VPCs em 
outras contas da AWS em 
sua organização se conectem 
ao gateway de trânsito, na 
conta de serviços de rede, use 
o console de RAM da AWS 
para compartilhar o recurso do 
gateway de trânsito. Para obter 
instruções, consulte Criar um 
compartilhamento de recursos.

AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS

Connect VPCs ao gateway de trânsito

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie anexos de VPC em contas 
individuais.

Nas contas com as quais 
o gateway de trânsito foi 
compartilhado, crie anexos VPC 
do gateway de trânsito. Para 
obter instruções, consulte Criar 
um anexo do Transit Gateway 
para uma VPC.

Administrador de rede

Aceite as solicitações de anexos 
da VPC.

Na conta de serviços de rede, 
aceite as solicitações de 
anexação VPC do gateway de 
trânsito. Para obter instruções, 
consulte Aceitar um anexo 
compartilhado.

Administrador de rede
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Configurar o roteamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure rotas em VPCs de 
contas individuais.

Em cada conta VPC individual, 
adicione rotas para a rede no 
local e para outras redes VPC 
usando o gateway de trânsito 
como o destino. Para obter 
instruções, consulte Adicionar e 
remover rotas de uma tabela de 
rotas.

Administrador de rede

Configurar rotas na tabela de 
rotas do Transit Gateway.

As rotas dos VPCs e da conexão 
VPN devem ser propagadas 
e devem aparecer na tabela 
de rotas padrão do gateway 
de trânsito. Se necessário, 
crie qualquer rota estática (um 
exemplo são as rotas estáticas 
para a conexão VPN estática) 
na tabela de rotas padrão do 
gateway de trânsito. Para obter 
instruções, consulte Criar uma 
rota estática.

Administrador de rede

Adicione regras de grupo de 
segurança e lista de controle de 
acesso (ACL) de rede.

Para as instâncias do EC2 
e outros recursos na VPC, 
certifique-se de que as regras 
do grupo de segurança e as 
regras de ACL da rede permitam 
o tráfego entre VPCs e a rede 
local. Para obter instruções, 
consulte Controlar o tráfego 
para recursos usando grupos de 
segurança e Adicionar e excluir 
regras de uma ACL.

Administrador de rede

Teste a conectividade

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a conectividade entre 
VPCs.

Certifique-se de que a ACL da 
rede e os grupos de segurança 
permitam o tráfego do Internet 
Control Message Protocol 
(ICMP) e, em seguida, faça 
ping de instâncias em uma VPC 
para outra VPC que também 
esteja conectada ao gateway de 
trânsito.

Administrador de rede

Teste a conectividade entre 
VPCs e a rede local.

Certifique-se de que as regras 
de ACL da rede, as regras do 
grupo de segurança e quaisquer 

Administrador de rede
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
firewalls permitam o tráfego 
ICMP e, em seguida, faça 
ping entre a rede local e as 
instâncias do EC2 nas VPCs. A 
comunicação de rede deve ser 
iniciada primeiro a partir da rede 
local para que a conexão VPN 
chegue aoUP status.

Recursos relacionados
• Construindo uma infraestrutura de rede multiVPC escalável e segura da AWS (whitepaper da AWS)
• Trabalhando com recursos compartilhados (documentação de RAM da AWS)
• Trabalhando com gateways de trânsito (documentação do AWS Transit Gateway)

Connect aos dados e planos de controle do 
Application Migration Service em uma rede privada

Criado por Dipin Jain (AWS) e Mike Kuznetsov (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Rede; Migração Serviços da AWS: Serviço de 
migração de aplicativos da AWS; 
Amazon EC2; Amazon VPC; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão explica como você pode se conectar a um plano de dados e plano de controle do AWS 
Application Migration Service (AWS MGN) em uma rede privada e segura usando endpoints de interface 
VPC.

O Application Migration Service é uma solução altamente automatizada lift-and-shift (rehospeda) 
que simplifica, agiliza e reduz o custo da migração de aplicativos para a AWS. Ele permite que as 
empresas rehospedem um grande número de servidores físicos, virtuais ou na nuvem sem problemas de 
compatibilidade, interrupção de desempenho ou longos períodos de transição. O Application Migration 
Service está disponível no AWS Management Console. Isso permite a integração perfeita com outros 
serviços da AWS, como o AWS CloudTrail, a Amazon CloudWatch e o AWS Identity and Access 
Management (IAM).

Você pode se conectar de um data center de origem a um plano de dados, ou seja, a uma sub-rede que 
serve como uma área de teste para replicação de dados na VPC de destino, por meio de uma conexão 
privada usando os serviços de VPN da AWS, o AWS Direct Connect ou o emparelhamento de VPC no 
Application Migration Service. Você também pode usar endpoints de interface VPC desenvolvidos pela 
AWS PrivateLink para se conectar a um plano de controle do Application Migration Service em uma rede 
privada. 
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Sub-rede da área de teste — Antes de configurar o Application Migration Service, crie uma sub-rede 
para ser usada como área de teste para dados replicados de seus servidores de origem para a AWS (ou 
seja, um plano de dados). Você deve especificar essa sub-rede no modelo Configurações de Replicação
ao acessar pela primeira vez o console do Application Migration Service. Você pode substituir essa sub-
rede para servidores de origem específicos no modelo de configurações de replicação. Embora você 
possa usar uma sub-rede existente em sua conta da AWS, recomendamos que você crie uma nova sub-
rede dedicada para essa finalidade.

• Requisitos de rede — Os servidores de replicação iniciados pelo Application Migration Service em 
sua sub-rede de área de teste precisam ser capazes de enviar dados para o endpoint da API do 
Application Migration Service emhttps://mgn.<region>.amazonaws.com/, onde<region>
está o código da região da AWS para a qual você está replicando (para exemplo,https://mgn.us-
east-1.amazonaws.com). Os URLs do serviço Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) são 
necessários para baixar o software Application Migration Service.
• O instalador do AWS Replication Agent deve ter acesso ao URL do bucket S3 da região da AWS que 

você está usando com o Application Migration Service.
• A sub-rede da área de teste deve ter acesso ao Amazon S3.
• Os servidores de origem nos quais o AWS Replication Agent está instalado devem ser capazes de 

enviar dados para os servidores de replicação na sub-rede da área de teste e para o endpoint da API 
do Application Migration Service emhttps://mgn.<region>.amazonaws.com/.

A tabela a seguir lista as portas necessárias.

Origem Destination (Destino) Port Para obter mais 
informações, consulte

datacenter de origem Amazon S3 Service 
URLs

443 (TCP) Comunicação pela porta 
TCP 443

datacenter de origem Endereço de console 
específico da região da 
AWS para o Application 
Migration Service

443 (TCP) Comunicação entre os 
servidores de origem e 
o Application Migration 
Service pela porta TCP 
443

datacenter de origem Sub-rede de área de 
buffer

1500 (TCP) Comunicação entre os 
servidores de origem e 
a sub-rede da área de 
teste pela porta TCP 
1500

Sub-rede de área de 
buffer

Endereço de console 
específico da região da 
AWS para o Application 
Migration Service

443 (TCP) Comunicação entre a 
sub-rede da área de 
teste e o Application 
Migration Service pela 
porta TCP 443

Sub-rede de área de 
buffer

Amazon S3 Service 
URLs

443 (TCP) Comunicação pela porta 
TCP 443

Sub-rede de área de 
buffer

Endpoint Amazon EC2 
da região da AWS da 
sub-rede

443 (TCP) Comunicação pela porta 
TCP 443
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Limitações

No momento, o Serviço de Migração de Aplicativos não está disponível em todas as regiões e sistemas 
operacionais da AWS.

• Regiões da AWS com suporte
• Sistemas operacionais com suporte

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de rede para uma migração típica. Para obter mais informações 
sobre essa arquitetura, consulte a documentação do Application Migration Service e o vídeo sobre 
arquitetura do serviço e arquitetura de rede do Application Migration Service.

A visualização detalhada a seguir mostra a configuração dos endpoints da interface VPC na área de teste 
(VPC) para conectar o Amazon S3 e o Application Migration Service.

Ferramentas
• O AWS Application Migration Service é um serviço da AWS que simplifica, agiliza e reduz o custo de 

rehospedar aplicativos na AWS.
• Os endpoints da interface VPC permitem que você se conecte a serviços da AWS PrivateLink sem 

exigir um gateway da Internet, um dispositivo NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do AWS Direct 
Connect. As instâncias na sua VPC não exigem que endereços IP públicos se comuniquem com 
recursos no serviço. O tráfego entre a sua VPC e os outros serviços não deixa a rede da Amazon.

Epopeias
Crie endpoints para o Application Migration Service, o Amazon EC2 e o Amazon 
S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o endpoint da interface 
para o Application Migration 
Service.

O data center de origem e a área 
de teste (VPC) se conectam 
de forma privada ao plano de 
controle do Application Migration 
Service por meio do endpoint de 
interface que você cria na área 
de teste de destino (VPC). Para 
criar o endpoint:

1. Abra o console da 
Amazon VPC em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
vpc/.

2. No painel de navegação, 
escolha Endpoints, Create 
Endpoint (Criar endpoint).

Líder de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Para Service category 

(Categoria de serviço), 
escolha AWS Services 
(Serviços da AWS).

4. Em Nome do serviço, 
insiracom.amazonaws.<region>.mgn. 
Em Tipo, escolha Interface.

5. Para VPC, selecione a VPC 
de área de buffer de destino 
para criar o endpoint. 

6. Para Subnets (Sub-redes), 
selecione as sub-redes (zonas 
de disponibilidade) nas quais 
deseja criar interfaces de rede 
do endpoint.

7. Para ativar o DNS privado 
para o endpoint de interface, 
na seção Configurações 
adicionais, selecione DNS 
Name (Habilitar nome de 
DNS).

8. Selecione um grupo de 
segurança que permita a 
entrada da sub-rede VPC da 
área de teste pelo TCP 443.

9. Escolha Create endpoint (Criar 
endpoint).

Para obter mais informações, 
consulte Endpoints da VPC de 
interface na documentação da 
Amazon VPC.

Configure o endpoint de interface 
para o Amazon EC2.

A área de teste VPC se conecta 
de forma privada à API do 
Amazon EC2 por meio do 
endpoint de interface que você 
cria na área de teste de destino 
(VPC). Para criar o endpoint, 
siga as instruções fornecidas na 
história anterior.

• Para o nome do serviço, 
insiracom.amazonaws.<region>.ec2. 
Em Tipo, escolha Interface.

• O grupo de segurança deve 
permitir o tráfego HTTPS de 
entrada da sub-rede VPC da 
área de teste pela porta 443.

• Na seção Configurações 
adicionais, selecione Habilitar 
nome DNS.

Líder de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o endpoint de interface 
para o Amazon S3.

O data center de origem e a VPC 
da área de teste se conectam de 
forma privada à API do Amazon 
S3 por meio do endpoint de 
interface que você cria na área 
de teste de destino (VPC). 
Para criar o endpoint, siga as 
instruções fornecidas na primeira 
história.

• Em Nome do serviço, 
insiracom.amazonaws.<region>.s3. 
Em Tipo, escolha Interface.

• O grupo de segurança VPC 
deve permitir o tráfego HTTPS 
de entrada da sub-rede VPC 
da área de teste pela porta 
443.

• Na seção Configurações 
adicionais, desmarque Habilitar 
nome DNS. Os endpoints de 
interface do Amazon S3 não 
são compatíveis com nomes 
de DNS privados. 

Observações: Você usa um 
endpoint de interface porque 
as conexões de endpoint 
de gateway não podem ser 
estendidas para fora de uma 
VPC. (Para obter detalhes, 
consulte a documentação da 
Amazon VPC.)

Líder de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o endpoint do Amazon 
S3 Gateway.

Durante a fase de configuração, 
o servidor de replicação precisa 
se conectar a um bucket do S3 
para baixar as atualizações de 
software do AWS Replication 
Server. No entanto, os endpoints 
de interface do Amazon S3 não 
oferecem suporte a nomes DNS 
privados e não há como fornecer 
um nome DNS de endpoint 
Amazon S3 a um servidor de 
replicação. 

Para mitigar esse problema, você 
cria um endpoint de gateway 
Amazon S3 na VPC à qual a sub-
rede da área de teste pertence 
e atualiza as tabelas de rotas 
da sub-rede de teste com as 
rotas relevantes. Para obter 
mais informações, consulte Criar 
um endpoint de gateway na 
PrivateLink documentação da 
AWS.

Administrador de nuvem

Configure o DNS local para 
resolver nomes de DNS privados 
para endpoints.

Os endpoints de interface do 
Application Migration Service 
e do Amazon EC2 têm nomes 
DNS privados que podem ser 
resolvidos na VPC. No entanto, 
você também precisa configurar 
servidores locais para resolver 
nomes de DNS privados para 
esses endpoints de interface.

Há várias maneiras de configurar 
esses servidores. Nesse padrão, 
testamos essa funcionalidade 
encaminhando consultas de 
DNS locais para o endpoint de 
entrada do Amazon Route 53 
Resolver na área de teste VPC. 
Para obter mais informações, 
consulte Resolver consultas de 
DNS entre VPCs e sua rede na 
documentação do Route 53.

Engenheiro de migração
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Connect ao plano de controle do Application Migration Service por meio de um 
link privado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o AWS Replication Agent 
usando a AWS PrivateLink.

1. Faça o download do AWS 
Replication Agent em um 
bucket privado do S3 na 
região de destino.

2. Faça login nos servidores de 
origem a serem migrados. O 
instalador do AWS Replication 
Agent precisa de acesso à 
rede ao Application Migration 
Service e aos endpoints do 
Amazon S3. Como sua rede 
local não está aberta ao 
Application Migration Service 
e aos endpoints públicos 
do Amazon S3, você deve 
instalar o Agente com a ajuda 
dos endpoints de interface 
que você criou nas etapas 
anteriores usando a AWS 
PrivateLink.

Veja um exemplo para o Linux:

1. Faça o download do Agente 
usando o comando:

wget -O ./aws-replication-
installer-init.py \  
https://aws-application-
migration-service-
<aws_region>.bucket.<s3-
endpoint-DNS-name>/latest/
linux/aws-replication-
installer-init.py

Observação:bucket é uma 
palavra-chave estática que 
você deve adicionar antes do 
nome DNS do endpoint da 
interface do Amazon S3. Para 
mais informações, consulte a
documentação do Amazon S3.

Por exemplo, se o nome 
DNS do endpoint da 
interface do Amazon S3 
forvpce-009c8b07adb052a11-
qgf8q50y.s3.us-
west-1.vpce.amazonaws.com
e a região da AWS forus-
west-1, você usaria o comando:

Engenheiro de migração
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

wget -O ./aws-replication-
installer-init.py \
https://aws-application-
migration-service-us-
west-1.bucket.vpce-009c8b07adb052a11-
qgf8q50y.s3.us-
west-1.vpce.amazonaws.com/
latest/linux/aws-
replication-installer-
init.py

2. Instale o agente:

• Se você selecionou Ativar 
nome DNS ao criar um 
endpoint de interface para o 
Application Migration Service, 
execute o comando:

     sudo python3 aws-
replication-installer-
init.py \ 
     --region <aws_region> \ 
     --aws-access-key-id 
 <access-key> \ 
     --aws-secret-access-key 
 <secret-key> \ 
     --no-prompt \ 
     --s3-endpoint <s3-
endpoint-DNS-name>

• Se você não selecionou Ativar 
nome DNS ao criar o endpoint 
de interface para o Application 
Migration Service, execute o 
comando:

     sudo python3 aws-
replication-installer-
init.py \ 
     --region <aws_region> \ 
     --aws-access-key-id 
 <access-key> \ 
     --aws-secret-access-key 
 <secret-key> \ 
     --no-prompt \ 
     --s3-endpoint <s3-
endpoint-DNS-name> \ 
     --endpoint <mgn-
endpoint-DNS-name>

Para obter mais informações, 
consulte as instruções de 
instalação do AWS Replication 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Agent na documentação do 
Application Migration Service.

Depois de estabelecer sua 
conexão com o Application 
Migration Service e instalar o 
AWS Replication Agent, siga as 
instruções na documentação do 
Application Migration Service
para migrar seus servidores de 
origem para sua VPC e sub-rede 
de destino.

Recursos relacionados
Application Migration Service

• Conceitos
• fluxo de trabalho de migração
• Guia de início rápido
• PERGUNTAS FREQUENTES
• Solução de problemas

Recursos adicionais

• AWS Application Migration Service — Uma introdução técnica (passo a passo de treinamento e 
certificação da AWS)

• Arquitetura e arquitetura de rede do AWS Application Migration Service (vídeo)

Informações adicionais
Solução de problemas de instalações do AWS Replication Agent em servidores Linux

Se você receber um erro gcc em um servidor Amazon Linux, configure o repositório de pacotes e use o 
seguinte comando:

## sudo yum groupinstall "Development Tools"

Crie objetos Infoblox usando recursos 
CloudFormation personalizados da AWS e Amazon 
SNS

Criado por Tim Sutton (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Rede Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho
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Serviços da AWS: Amazon 
SNS; AWS CloudFormation; 
AWS KMS; AWS Lambda; AWS 
Organizations

Resumo
O Infoblox Domain Name System (DNS), o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) e o 
gerenciamento de endereços IP (Infoblox DDI) permitem que você centralize e controle com eficiência um 
ambiente híbrido complexo. Com o Infoblox DDI, você pode descobrir e registrar todos os ativos de rede 
em um banco de dados autorizado de gerenciamento de endereços IP (IPAM), além de gerenciar o DNS 
no local e na nuvem Amazon Web Services (AWS) usando os mesmos dispositivos.

Esse padrão descreve como usar um recurso CloudFormation personalizado da AWS para criar objetos do 
Infoblox (por exemplo, registros DNS ou objetos IPAM) chamando a API WAPI da Infoblox. Para obter mais 
informações sobre a WAPI da Infoblox, consulte a documentação da WAPI na documentação da Infoblox.

Ao usar a abordagem desse padrão, você pode obter uma visão unificada dos registros de DNS e das 
configurações de IPAM para seus ambientes AWS e locais, além de remover processos manuais que 
criam registros e provisionam suas redes. É possível usar a abordagem desse padrão para os seguintes 
casos de uso:

• Adicionar um registro A após criar uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
• Adicionar um registro CNAME após criar um Application Load Balancer
• Adicionar um objeto de rede após criar uma nuvem privada virtual (VPC)
• Fornecendo o próximo intervalo de rede e usando esse intervalo para criar sub-redes

Você também pode estender esse padrão e usar outros recursos do dispositivo Infoblox, como adicionar 
diferentes tipos de registro DNS ou configurar o Infoblox vDiscovery. 

O padrão usa um hub-and-spoke design no qual o hub exige conectividade com o dispositivo Infoblox na 
nuvem da AWS ou no local e usa o AWS Lambda para chamar a API Infoblox. O spoke está na mesma 
conta ou em uma conta diferente na mesma organização no AWS Organizations e chama a função 
Lambda usando um recurso CloudFormation personalizado da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um dispositivo ou grade existente da Infoblox, instalado na nuvem da AWS, no local ou em ambos, e 
configurado com um usuário administrador que pode administrar ações de IPAM e DNS. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte Sobre contas de administrador na documentação da Infoblox. 

• Uma zona autoritativa de DNS existente à qual você deseja adicionar registros no equipamento Infoblox. 
Para obter mais informações sobre isso, consulte Configurando zonas autoritativas na documentação do 
Infoblox.   

• Duas contas ativas da AWS no AWS Organizations. Uma conta é a conta hub e a outra conta é a conta 
falada.

• As contas hub e spoke do devem estar localizados na mesma região da AWS. 
• A VPC da conta do hub deve se conectar ao dispositivo Infoblox; por exemplo, usando o AWS Transit 

Gateway ou o emparelhamento de VPC.
• AWS Serverless Application Model (AWS SAM), instalado e configurado localmente com o AWS Cloud9 

ou AWS CloudShell.
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• OsClientTest.yaml arquivosInfoblox-Hub.zip and (anexados), baixados para o ambiente local 
que contém o AWS SAM.

Limitações

• O token de serviço do recurso CloudFormation personalizado da AWS deve estar na mesma região em 
que a pilha é criada. Recomendamos que você use uma conta de hub em cada região, em vez de criar 
um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) em uma região e chamar a função 
Lambda em outra região.

Versões do produto

• Infoblox API versão 2.7

Arquitetura
Os diagramas a seguir mostram o fluxo de trabalho desse padrão. 

O diagrama mostra os seguintes componentes para a solução desse padrão:

1. Os recursos CloudFormation personalizados da AWS permitem escrever uma lógica de provisionamento 
personalizada em modelos que a AWS CloudFormation executa quando você cria, atualiza ou exclui 
pilhas. Quando você cria uma pilha, o AWS CloudFormation envia umacreate solicitação para um 
tópico do SNS monitorado por uma aplicação em execução em uma instância do EC2.

2. A notificação do Amazon SNS do recurso CloudFormation personalizado da AWS é criptografada por 
meio de uma chave específica do AWS Key Management Service (AWS KMS) e o acesso é restrito às 
contas da sua organização nas Organizations. O tópico do SNS inicia o recurso Lambda que chama a 
API WAPI da Infoblox.

3. O Amazon SNS invoca as seguintes funções do Lambda que usam o URL da API Infoblox, o nome 
de usuário e a senha do AWS Secrets Manager Amazon Resource Names (ARNs) como variáveis de 
ambiente: 
• dnsapi.lambda_handler— Recebe osDNSValue valoresDNSNameDNSType, e do recurso 

CloudFormation personalizado da AWS e os usa para criar registros DNS A e CNAMES.
• ipaddr.lambda_handler— Recebe osNetwork Name valoresVPCCIDRTypeSubnetPrefix,, 

e do recurso CloudFormation personalizado da AWS e os usa para adicionar os dados da rede ao 
banco de dados IPAM da Infoblox ou fornecer ao recurso personalizado a próxima rede disponível 
que pode ser usada para criar novas sub-redes.

• describeprefixes.lambda_handler— Chama a API dadescribe_managed_prefix_lists
AWS usando o"com.amazonaws."+Region+".s3" filtro para recuperar o necessárioprefix ID.

Importante: essas funções do Lambda são escritas em Python e são semelhantes entre si, mas 
chamam APIs diferentes.

4. Você pode implantar a grade Infoblox como dispositivos de rede físicos, virtuais ou baseados em 
nuvem.  Ele pode ser implantado no local ou como um dispositivo virtual usando uma variedade 
de hipervisores, incluindo VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Linux KVM e Xen. Você também pode 
implantar a grade do Infoblox na nuvem da AWS com uma Imagem de máquina da Amazon (AMI).

5. O diagrama mostra uma solução híbrida para a grade da Infoblox que fornece DNS e IPAM para 
recursos na nuvem da AWS e no local.

Pilha de tecnologia
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• AWS CloudFormation
• IAM
• AWS KMS
• AWS Lambda
• AWS SAM
• AWS Secrets Manager
• Amazon SNS
• Amazon VPC 

Ferramentas
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

seus recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.
• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 

ajudar a proteger seus dados.
• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 

provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, por isso, paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda você a consolidar várias 
contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia centralmente.

• O AWS Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas, incluindo senhas, por uma chamada 
de API ao Secrets Manager para recuperar o segredo por programação.

• O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) é uma estrutura de código aberto que ajuda você a 
criar aplicativos sem servidor na nuvem da AWS.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Código

Você pode usar o CloudFormation modeloClientTest.yaml de amostra da AWS (anexado) para 
testar o hub Infoblox. Você pode personalizar o CloudFormation modelo da AWS para incluir os recursos 
personalizados da tabela a seguir.

Crie um registro A usando o recurso personalizado 
Infoblox spoke

Valores de retorno: 

infobloxref — Referências da Infoblox

Exemplo de recurso:

ARECORDCustomResource: 

  Type: "Custom::InfobloxAPI" 

  Properties: 
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    ServiceToken: !Sub  
 arn:aws:sns:${AWS::Region}:
${HubAccountID}:RunInfobloxDNSFunction 

    DNSName: 'arecordtest.company.com' 

    DNSType: 'ARecord'  

    DNSValue: '10.0.0.1'

Crie um registro CNAME usando o recurso 
personalizado Infoblox spoke

Valores de retorno: 

infobloxref — Referências da Infoblox

Exemplo de recurso:

CNAMECustomResource: 

  Type: "Custom::InfobloxAPI" 

  Properties: 

    ServiceToken: !Sub arn:aws:sns:
${AWS::Region}:${HubAccountID}:RunInfoblox  
    

    DNSFunction 

    DNSName: 'cnametest.company.com' 

    DNSType: 'cname'  

    DNSValue: 'aws.amazon.com'

Crie um objeto de rede usando o recurso 
personalizado Infoblox spoke

Valores de retorno:

infobloxref — Referências da Infoblox

network— Alcance da rede (o mesmo 
queVPCCIDR)

Exemplo de recurso:

VPCCustomResource: 

  Type: 'Custom::InfobloxAPI' 

  Properties: 

    ServiceToken: !Sub  
 arn:aws:sns:${AWS::Region}:
${HubAccountID}:RunInfobloxNextSubnetFunction 

    VPCCIDR: !Ref VpcCIDR 

    Type: VPC 

    NetworkName: My-VPC
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Recupere a próxima sub-rede disponível usando o 
recurso personalizado Infoblox spoke

Valores de retorno:

infobloxref— Referências da Infoblox

network — O alcance da rede da sub-rede

Exemplo de recurso:

Subnet1CustomResource: 

  Type: 'Custom::InfobloxAPI' 

  DependsOn: VPCCustomResource 

  Properties: 

    ServiceToken: !Sub  
 arn:aws:sns:${AWS::Region}:
${HubAccountID}:RunInfobloxNextSubnetFunction 

    VPCCIDR: !Ref VpcCIDR 

    Type: Subnet 

    SubnetPrefix: !Ref SubnetPrefix

NetworkName: My-Subnet

Epopéias
Crie e configure a VPC da conta do hub

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC com uma conexão 
com o equipamento Infoblox.

Faça login no AWS Management 
Console para sua conta de 
hub e crie uma VPC seguindo 
as etapas da implantação de 
referência do Amazon VPC on 
the AWS Cloud Quick Start a
partir do AWS Quick Starts.

Importante: A VPC deve 
ter conectividade HTTPS 
com o dispositivo Infoblox e 
recomendamos que você use 
uma sub-rede privada para essa 
conexão.

Administrador de rede, 
administrador do sistema

(Opcional) Crie os endpoints 
VPC para sub-redes privadas.

Os endpoints VPC fornecem 
conectividade com serviços 
públicos para suas sub-redes 
privadas. Os seguintes endpoints 
são obrigatórios:

• Um endpoint de gateway para 
o Amazon Simple Storage 

Administrador de rede, 
administrador de sistemas
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Service (Amazon S3) para 
permitir que o Lambda se 
comunique com a AWS 
CloudFormation

• Um endpoint de interface 
para o Secrets Manager para 
permitir a conectividade com o 
Secrets Manager

• Um endpoint de interface para 
o AWS KMS para permitir 
a criptografia do tópico do 
SNS e do segredo do Secrets 
Manager

Para obter mais informações 
sobre criação de endpoints 
para sub-redes privadas, 
consulte Endpoints da VPC na 
documentação da Amazon VPC.

Implante o hub Infoblox

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o modelo AWS SAM. 1. Execute ounzip Infoblox-
Hub.zip comando no 
ambiente que contém o AWS 
SAM.

2. Execute ocd Hub/ comando 
para mudar seu diretório para 
oHub diretório.

3. Execute osam build
comando para processar o 
arquivo de modelo do AWS 
SAM, o código do aplicativo 
e quaisquer arquivos e 
dependências específicos 
do idioma. Osam build
comando também copia os 
artefatos de construção no 
formato e no local esperados 
para a história a seguir.

Desenvolvedor, administrador de 
sistema

Implante o modelo AWS SAM. Osam deploy comando pega 
os parâmetros necessários e 
os salva nosamconfig.toml
arquivo, armazena o 
CloudFormation modelo da AWS 
e as funções do Lambda em um 
bucket do S3 e, em seguida, 
implanta o CloudFormation 

Desenvolvedor, administrador de 
sistema
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modelo da AWS em sua conta do 
hub.   

O código de exemplo a seguir 
mostra como implantar o modelo 
AWS SAM:

$ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 
        Looking for config 
 file [samconfig.toml] :  
 Found 
        Reading default 
 arguments  :  Success 
        Setting default 
 arguments for 'sam deploy' 
        
 ========================================= 
        Stack Name 
 [Infoblox-Hub]: 
        AWS Region [eu-
west-1]: 
        Parameter 
 InfobloxUsername: 
        Parameter 
 InfobloxPassword: 
        Parameter 
 InfobloxIPAddress 
 [xxx.xxx.xx.xxx]: 
        Parameter 
 AWSOrganisationID [o-
xxxxxxxxx]: 
        Parameter VPCID 
 [vpc-xxxxxxxxx]: 
        Parameter VPCCIDR 
 [xxx.xxx.xxx.xxx/16]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID1 [subnet-xxx]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID2 [subnet-xxx]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID3 [subnet-xxx]: 
        Parameter 
 VPCSubnetID4 []:  
        #Shows you resources 
 changes to be deployed and 
 require a 'Y' to initiate 
 deploy 
        Confirm changes 
 before deploy [Y/n]: y 
        #SAM needs 
 permission to be able to 
 create roles to connect 
 to the resources in your 
 template
Allow SAM CLI IAM role 
 creation [Y/n]: n
Capabilities 
 [['CAPABILITY_NAMED_IAM']]: 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
        Save arguments to 
 configuration file [Y/n]: y 
        SAM configuration 
 file [samconfig.toml]: 
        SAM configuration 
 environment [default]: 

Importante: Você deve 
usar a--guided opção 
todas as vezes porque as 
credenciais de login da Infoblox 
não estão armazenadas 
nosamconfig.toml arquivo.

Recursos relacionados
• Começando a usar WAPIs usando o Postman (Infoblox Blog)
• Provisionamento de VNIOs para a AWS usando o modelo BYOL (documentação da Infoblox)
• quickstart-aws-vpc(GitHub repositório)
• describe_managed_prefix_lists (documentação do AWS SDK para Python)

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Personalizar CloudWatch alertas da Amazon para o 
AWS Network Firewall

Criado por Jason Owens (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Rede; segurança, 
identidade e compatibilidade

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch Logs; Network 
Firewall da AWS; AWS CLI

Resumo
O padrão ajuda você a personalizar os CloudWatch alertas da Amazon que são gerados pelo Network 
Firewall da Amazon Web Services (AWS). Você pode usar regras predefinidas ou criar regras 
personalizadas que determinam a mensagem, os metadados e a gravidade dos alertas. Em seguida, você 
pode agir de acordo com esses alertas ou automatizar as respostas de outros serviços da Amazon, como a 
Amazon EventBridge.
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Nesse padrão, você gera regras de firewall compatíveis com o Suricata. O Suricata é um mecanismo 
de detecção de ameaças de código aberto. Primeiro, você cria regras simples e depois as testa para 
confirmar se CloudWatch os alertas foram gerados e registrados. Depois de testar as regras com êxito, 
você as modifica para definir mensagens, metadados e severidades personalizadas e, em seguida, testa 
mais uma vez para confirmar as atualizações.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) instalada e configurada na estação de trabalho Linux, 

macOS ou Windows. Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar a versão mais recente 
da AWS CLI.

• O AWS Network Firewall foi instalado e configurado para usar CloudWatch registros. Para obter mais 
informações, consulte Registrar o tráfego de rede do AWS Network Firewall.

• Uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma sub-rede privada de uma 
nuvem privada virtual (VPC) protegida pelo Network Firewall.

Versões do produto

• Para a versão 1 do AWS CLI, use 1.18.180 ou posterior. Para a versão 2 da AWS CLI, use 2.1.2 ou 
superior.

• O arquivo classification.config do Suricata versão 5.0.2. Para obter uma cópia desse arquivo de 
configuração, consulte a seção Informações adicionais (p. 2318).

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Network Firewall
• CloudWatch Registros da Amazon

Arquitetura alvo

O diagrama da arquitetura mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Uma instância do EC2 em uma sub-rede privada faz uma solicitação usando curl ou Wget.
2. O Network Firewall processa o tráfego e gera um alerta.
3. O Network Firewall envia os alertas registrados para CloudWatch os registros.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e as aplicações 
executadas na AWS em tempo real.

• O Amazon CloudWatch Logs ajuda você a centralizar os logs de todos os sistemas, aplicações e 
serviços da AWS para que você possa monitorá-los e arquivá-los com segurança.
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• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Network Firewall é um serviço gerenciado e de firewall de rede para detecção e prevenção de 
intrusões para nuvens virtuais privadas (VPCs) na AWS Cloud. 

Outras ferramentas e serviços

• curl — curl é uma ferramenta e biblioteca de linha de comando de código aberto.
• Wget — GNU Wget é uma ferramenta de linha de comando gratuita.

Epopeias
Crie as regras de firewall e o grupo de regras

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma regra. 1. Em um editor de texto, crie 
uma lista de regras que 
você deseja adicionar ao 
firewall. Cada regra deve 
estar em uma linha separada. 
O valor noclasstype
parâmetro é do arquivo de 
configuração de classificação 
padrão do Suricata. Para 
ver o conteúdo completo do 
arquivo de configuração, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2318). Veja 
a seguir dois exemplos de 
regras.

alert http any any -> any 
 any (content:"badstuff"; 
 classtype:misc-activity; 
 sid:3; rev:1;)
alert http any 
 any -> any any 
 (content:"morebadstuff"; 
 classtype:bad-unknown; 
 sid:4; rev:1;)

2. Salve as regras 
em um arquivo 
chamadocustom.rules.

Administrador de sistemas da 
AWS, administrador de rede

Criar o grupo de regras. Na AWS CLI, insira o comando 
a seguir. Isso cria o grupo de 
regras.

# aws network-firewall 
 create-rule-group \ 
        --rule-group-name 
 custom --type STATEFUL \ 
        --capacity 10 --
rules file://custom.rules \ 

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
        --tags 
 Key=environment,Value=development

Veja a seguir um exemplo de 
saída. Anote oRuleGroupArn
que você precisa em uma etapa 
posterior.

{ 
    "UpdateToken": 
 "4f998d72-973c-490a-bed2-
fc3460547e23", 
    "RuleGroupResponse": { 
        "RuleGroupArn": 
 "arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom", 
        "RuleGroupName": 
 "custom", 
        "RuleGroupId": 
 "238a8259-9eaf-48bb-90af-5e690cf8c48b", 
        "Type": "STATEFUL", 
        "Capacity": 10, 
        "RuleGroupStatus": 
 "ACTIVE", 
        "Tags": [ 
            { 
                "Key": 
 "environment", 
                "Value": 
 "development" 
            } 
        ] 
    }

Atualizar a política de firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obter o ARN da política de 
firewall.

Na AWS CLI, insira o comando 
a seguir. Isso retorna o nome de 
recurso da Amazon (ARN) da 
política de firewall. Registre o 
ARN para uso mais tarde nesse 
padrão.

# aws network-firewall 
 describe-firewall \ 
    --firewall-name aws-
network-firewall-anfw \ 
    --query 
 'Firewall.FirewallPolicyArn'

O ARN a seguir é um exemplo 
retornado por esse comando.

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

"arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:firewall-
policy/firewall-policy-anfw"
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualizar a política de firewall. Em um editor de texto, copie 
e cole o código a seguir.
<RuleGroupArn>Substitua 
pelo valor que você gravou no 
épico anterior. Salve o arquivo 
como firewall-policy-
anfw.json.

{ 
    
 "StatelessDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatelessFragmentDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatefulRuleGroupReferences": 
 [ 
        { 
            "ResourceArn": 
 "<RuleGroupArn>" 
        } 
    ]
}

Insira o comando a seguir na 
AWS CLI. Esse comando requer 
um token de atualização para 
adicionar as novas regras. O 
token é usado para confirmar 
que a política não foi alterada 
desde a última vez que você a 
recuperou.

UPDATETOKEN=(`aws network-
firewall describe-firewall-
policy \ 
              --firewall-
policy-name firewall-policy-
anfw \ 
              --output text 
 --query UpdateToken`) 
  
 aws network-firewall 
 update-firewall-policy \ 
 --update-token $UPDATETOKEN 
 \ 
 --firewall-policy-name 
 firewall-policy-anfw \ 
 --firewall-policy file://
firewall-policy-anfw.json

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme as atualizações da 
política.

(Opcional) Se você quiser 
confirmar que as regras foram 
adicionadas e visualizar o 
formato da política, digite o 
seguinte comando na AWS CLI.

# aws network-firewall 
 describe-firewall-policy \ 
  --firewall-policy-name 
 firewall-policy-anfw \ 
  --query FirewallPolicy

Veja a seguir um exemplo de 
saída.

{ 
    
 "StatelessDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatelessFragmentDefaultActions": 
 [ 
        "aws:forward_to_sfe" 
    ], 
    
 "StatefulRuleGroupReferences": 
 [ 
        { 
            "ResourceArn": 
 "arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom" 
        } 
    ]
}

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager

Testar a funcionalidade de alerta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere alertas para testes. 1. Faça login em uma estação 
de trabalho de teste dentro da 
sub-rede do firewall.

2. Insira comandos que devem 
gerar alertas. Por exemplo, 
você pode usarwget oucurl.

wget -U "badstuff" http://
www.amazon.com -o /dev/
null

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

curl -A "morebadstuff" 
 http://www.amazon.com -
o /dev/null

Confirme se os alertas estão 
registrados.

1. Abra o CloudWatch 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudwatch/

2. Navegue até o grupo 
de registros e transmita 
corretos. Para obter mais 
informações, consulte Exibir 
dados de registro enviados 
aos CloudWatch registros
(documentação deCloudWatch 
registros).

3. Confirme se os eventos 
registrados são semelhantes 
aos exemplos a seguir. Os 
exemplos mostram somente a 
parte relevante do alerta.

Exemplo 1

        "alert": { 
            "action": 
 "allowed", 
            
 "signature_id": 3, 
            "rev": 1, 
            "signature": 
 "", 
            "category": 
 "Misc activity", 
            "severity": 3 
        }

Exemplo 2

        "alert": { 
            "action": 
 "allowed", 
            
 "signature_id": 4, 
            "rev": 1, 
            "signature": 
 "", 
            "category": 
 "Potentially Bad 
 Traffic", 
            "severity": 2 
        }

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager
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Atualize as regras de firewall e o grupo de regras

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize as regras do firewall. 1. Em um editor de texto, abra o 
arquivo custom.rules.

2. Altere a primeira regra para 
ser semelhante à seguinte. 
Essa regra deve ser inserida 
em uma única linha no 
arquivo.

alert http any any -> 
 any any (msg:"Watch 
 out - Bad Stuff!!"; 
 content:"badstuff"; 
 classtype:misc-activity; 
 priority:2; sid:3; rev:2; 
 metadata:custom-field-2 
 Danger!, custom-field 
 More Info;)

Isso faz as seguintes 
alterações na regra:
• Adiciona uma string msg

(site da Suricata) que 
fornece informações de 
texto sobre a assinatura ou 
o alerta. No alerta gerado, 
isso mapeia a assinatura. 

• Ajusta a prioridade padrão 
(site da Suricata)misc-
activity de 3 para 
2. Para obter os 
valores padrão dos 
váriosclasstypes, 
consulte a seção
Informações 
adicionais (p. 2318).

• Adiciona metadados
personalizados (site da 
Suricata) ao alerta. Essas 
são informações adicionais 
que são adicionadas à 
assinatura. É recomendável 
que você use pares de 
chave/valor.

• Altera a versão (site da 
Suricata) de 1 para 2. Isso 
representa a versão da 
assinatura.

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager

Atualizar o grupo de regras. Na AWS CLI, execute os 
comandos a seguir. Use o ARN 
da sua política de firewall. Esses 
comandos recebem um token de 

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
atualização e atualizam o grupo 
de regras com as alterações da 
regra.

# UPDATETOKEN=(`aws network-
firewall \ 
                describe-
rule-group \
--rule-group-arn 
 arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:123457890:stateful-
rulegroup/custom \
--output text --query 
 UpdateToken`)

 # aws network-firewall 
 update-rule-group \ 
  --rule-group-arn 
 arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom \
--rules file://custom.rules 
 \
--update-token $UPDATETOKEN

Veja a seguir um exemplo de 
saída.

{ 
    "UpdateToken": 
 "7536939f-6a1d-414c-96d1-
bb28110996ed", 
    "RuleGroupResponse": { 
        "RuleGroupArn": 
 "arn:aws:network-
firewall:us-
east-2:1234567890:stateful-
rulegroup/custom", 
        "RuleGroupName": 
 "custom", 
        "RuleGroupId": 
 "238a8259-9eaf-48bb-90af-5e690cf8c48b", 
        "Type": "STATEFUL", 
        "Capacity": 10, 
        "RuleGroupStatus": 
 "ACTIVE", 
        "Tags": [ 
            { 
                "Key": 
 "environment", 
                "Value": 
 "development" 
            } 
        ] 
    }
}
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Recursos relacionados

Testar a funcionalidade de alerta atualizada

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Gere um alerta para testes. 1. Faça login em uma estação 
de trabalho de teste dentro da 
sub-rede do firewall.

2. Insira um comando que deve 
gerar um alerta. Por exemplo, 
você pode usar o curl.

curl -A "badstuff" http://
www.amazon.com -o /dev/
null

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager

Valide o alerta alterado. 1. Abra o CloudWatch 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudwatch/

2. Navegue até o grupo de 
registros e transmita corretos.

3. Confirme se o evento 
registrado é semelhante ao 
seguinte exemplo. O exemplo 
mostra somente a parte 
relevante do alerta.

"alert": { 
    "action": "allowed", 
    "signature_id": 3, 
    "rev": 2, 
    "signature": "Watch 
 out - Bad Stuff!!", 
    "category": "Misc 
 activity", 
    "severity": 2, 
    "metadata": { 
        "custom-field": [ 
            "More Info" 
        ], 
        "custom-field-2": 
 [ 
            "Danger!" 
        ] 
    }
}

AWS Systems Manager Manager 
Manager Manager

Recursos relacionados
Referências

• Envie alertas do AWS Network Firewall para um canal do Slack (AWS Prescriptive Guidance)
• Dimensionando a prevenção de ameaças na AWS com Suricata (postagem no blog da AWS)
• Modelos de implantação para o AWS Network Firewall (publicação no blog da AWS)
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Informações adicionais

• Meta-chaves do Suricata (documentação do Suricata)

Tutoriais e vídeos

• AWS Network Firewall

Informações adicionais
O arquivo de configuração de classificação do Suricata 5.0.2 é o seguinte. Essas classificações são 
usadas ao criar as regras de firewall.

# config classification:shortname,short description,priority 
  
config classification: not-suspicious,Not Suspicious Traffic,3
config classification: unknown,Unknown Traffic,3
config classification: bad-unknown,Potentially Bad Traffic, 2
config classification: attempted-recon,Attempted Information Leak,2
config classification: successful-recon-limited,Information Leak,2
config classification: successful-recon-largescale,Large Scale Information Leak,2
config classification: attempted-dos,Attempted Denial of Service,2
config classification: successful-dos,Denial of Service,2
config classification: attempted-user,Attempted User Privilege Gain,1
config classification: unsuccessful-user,Unsuccessful User Privilege Gain,1
config classification: successful-user,Successful User Privilege Gain,1
config classification: attempted-admin,Attempted Administrator Privilege Gain,1
config classification: successful-admin,Successful Administrator Privilege Gain,1 
  
# NEW CLASSIFICATIONS
config classification: rpc-portmap-decode,Decode of an RPC Query,2
config classification: shellcode-detect,Executable code was detected,1
config classification: string-detect,A suspicious string was detected,3
config classification: suspicious-filename-detect,A suspicious filename was detected,2
config classification: suspicious-login,An attempted login using a suspicious username was 
 detected,2
config classification: system-call-detect,A system call was detected,2
config classification: tcp-connection,A TCP connection was detected,4
config classification: trojan-activity,A Network Trojan was detected, 1
config classification: unusual-client-port-connection,A client was using an unusual port,2
config classification: network-scan,Detection of a Network Scan,3
config classification: denial-of-service,Detection of a Denial of Service Attack,2
config classification: non-standard-protocol,Detection of a non-standard protocol or 
 event,2
config classification: protocol-command-decode,Generic Protocol Command Decode,3
config classification: web-application-activity,access to a potentially vulnerable web 
 application,2
config classification: web-application-attack,Web Application Attack,1
config classification: misc-activity,Misc activity,3
config classification: misc-attack,Misc Attack,2
config classification: icmp-event,Generic ICMP event,3
config classification: inappropriate-content,Inappropriate Content was Detected,1
config classification: policy-violation,Potential Corporate Privacy Violation,1
config classification: default-login-attempt,Attempt to login by a default username and 
 password,2 
  
# Update
config classification: targeted-activity,Targeted Malicious Activity was Detected,1
config classification: exploit-kit,Exploit Kit Activity Detected,1
config classification: external-ip-check,Device Retrieving External IP Address Detected,2
config classification: domain-c2,Domain Observed Used for C2 Detected,1
config classification: pup-activity,Possibly Unwanted Program Detected,2
config classification: credential-theft,Successful Credential Theft Detected,1
config classification: social-engineering,Possible Social Engineering Attempted,2
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Migrar registros de DNS em massa para 

uma zona hospedada privada do Route 53

config classification: coin-mining,Crypto Currency Mining Activity Detected,2
config classification: command-and-control,Malware Command and Control Activity Detected,1

Migrar registros de DNS em massa para uma zona 
hospedada privada do Amazon Route 53

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Rede; Nativa em 
nuvem DevOps; Infraestrutura

Serviços da AWS: AWS Cloud9; 
Amazon Route 53; Amazon S3

Resumo
Engenheiros de rede e administradores de nuvem precisam de uma maneira eficiente e simples de 
adicionar registros do Sistema de Nome de Domínio (DNS) às zonas hospedadas privadas no Amazon 
Route 53. Usar uma abordagem manual para copiar entradas de uma planilha do Microsoft Excel para 
locais apropriados no console do Route 53 é entediante e propenso a erros. Esse padrão descreve uma 
abordagem automatizada que reduz o tempo e o esforço necessários para adicionar vários registros. Ele 
também fornece um conjunto repetível de etapas para a criação de várias zonas hospedadas.

Esse padrão usa o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) AWS Cloud9 para desenvolvimento e 
teste, e o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar registros. Para trabalhar com 
dados de forma eficiente, o padrão usa o formato JSON devido à sua simplicidade e à capacidade de 
suportar um dicionário Python (tipo dedict dados).

Observações: Se você puder gerar um arquivo de zona a partir do seu sistema, considere usar o recurso 
de importação do Route 53 em vez disso.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma planilha do Excel que contém registros de zonas hospedadas privadas
• Familiaridade com diferentes tipos de registros DNS, como registro A, registro NAPTR (Name Authority 

Pointer) e registro SRV (consulte Tipos de registro DNS compatíveis)
• Familiaridade com a linguagem Python e suas bibliotecas

Limitações

• O padrão não oferece cobertura abrangente para todos os cenários de uso. Por exemplo, a chamada
change_resource_record_sets não usa todas as propriedades disponíveis da API.

• Na planilha do Excel, presume-se que o valor em cada linha seja exclusivo. Espera-se que vários 
valores para cada nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) apareçam na mesma linha. Se isso 
não for verdade, você deve modificar o código fornecido nesse padrão para realizar a concatenação 
necessária.

• O padrão usa o AWS SDK for Python (Boto3) para chamar diretamente o serviço Route 53. Você 
pode aprimorar o código para usar um CloudFormation wrapper da AWS para osupdate_stack
comandoscreate_stack e usar os valores JSON para preencher os recursos do modelo.
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Route 53 zonas hospedadas privadas para rotear o tráfego
• AWS Cloud9 IDE para desenvolvimento e testes
• Amazon S3 para armazenar o arquivo JSON de saída

O fluxo de trabalho consiste nessas etapas, conforme ilustrado no diagrama anterior e discutido na seção
Epics:

1. Faça upload de uma planilha do Excel que tenha as informações do conjunto de registros para um 
bucket do S3.

2. Crie e execute um script Python que converta os dados do Excel para o formato JSON.
3. Leia os registros do bucket do S3 e limpe os dados.
4. Crie conjuntos de registros em sua zona hospedada privada.

Ferramentas
• Route 53: O Amazon Route 53 é um serviço da Web de DNS de alta disponibilidade e escalável que 

gerencia registro de domínios, roteamento de DNS e verificação de integridade.
• AWS Cloud9 — AWS Cloud9 é um IDE que oferece uma experiência de edição de código completa 

compatível com várias linguagens de programação e depuradores de tempo de execução, além de um 
terminal integrado. Ele contém um conjunto de ferramentas usadas para codificar, compilar, executar, 
testar e depurar software, e ajuda você a liberar software para a nuvem.

• Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web.

Epopeias
Prepare dados para automação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um arquivo do Excel para 
seus registros.

Use os registros que você 
exportou do seu sistema atual 
para criar uma planilha do 
Excel que tenha as colunas 
necessárias para um registro, 
como nome de domínio 
totalmente qualificado (FQDN), 
tipo de registro, Tempo de 
Vida (TTL) e valor. Para 
registros NAPTR e SRV, o 
valor é uma combinação de 
várias propriedades, então use 
oconcat método do Excel para 
combinar essas propriedades.

Engenheiro de dados, 
habilidades em Excel
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

FqdnNameRecordTypeValor TTL

something.example.orgA 1.1.1.1 900

Verifique o ambiente de trabalho. No AWS Cloud9 IDE, crie um 
arquivo Python para converter a 
planilha de entrada do Excel para 
o formato JSON. (Em vez do 
AWS Cloud9, você também pode 
usar um SageMaker notebook 
da Amazon para trabalhar com 
código Python.)

Verifique se a versão do Python 
que você está usando é a versão 
3.7 ou posterior.

 python3 --version

Instale o pacote pandas.

 pip3 install pandas --user

AWS geral

Converta os dados da planilha do 
Excel em JSON.

Crie um arquivo Python que 
contenha o código a seguir para 
converter do Excel em JSON.

import pandas as pd
data=pd.read_excel('./
Book1.xls')
data.to_json(path_or_buf='my.json',orient='records')

ondeBook1 está o nome da 
planilha do Excel emy.json é o 
nome do arquivo JSON de saída.

Engenheiro de dados, 
habilidades em Python

Fazer upload do arquivo JSON 
em um bucket do S3.

Faça upload do arquivo my.json
em um bucket do S3. Para obter 
mais informações, consulte Criar 
um bucket na documentação do 
Amazon S3.

Desenvolvedor de aplicativos

Inserir registros

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma zona hospedada 
privada.

Use a API create_hosted_zone
e o código de exemplo do 
Python a seguir para criar 
uma zona hospedada privada. 
SubstituahostedZoneNamevpcRegion

Arquiteto de nuvem, 
administrador de rede, 
habilidades em Python
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os parâmetros evpcId por seus 
próprios valores.

import boto3
import random
hostedZoneName ="xxx"
vpcRegion = "us-east-1"
vpcId="vpc-xxxx"
route53_client = 
 boto3.client('route53')
response = 
 route53_client.create_hosted_zone( 
        Name= 
 hostedZoneName, 
        VPC={ 
            'VPCRegion: 
 vpcRegion, 
            'VPCId': vpcId 
        }, 
        
 CallerReference=str(random.random()*100000), 
        HostedZoneConfig={ 
            'Comment': 
 "private hosted zone 
 created by automation", 
            'PrivateZone': 
 True 
        } 
    ) 
 print(response)

Você também pode usar uma 
ferramenta de infraestrutura 
como código (IaC), como 
CloudFormation a AWS, para 
substituir essas etapas por um 
modelo que cria uma pilha com 
os recursos e propriedades 
apropriados.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Recupere detalhes como um 
dicionário do Amazon S3.

Use o código a seguir para ler do 
bucket do S3 e obter os valores 
JSON como um dicionário do 
Python. 

fileobj = 
 s3_client.get_object( 
        Bucket=bucket_name, 
        Key='my.json' 
        ) 
    filedata = 
 fileobj['Body'].read() 
    contents = 
 filedata.decode('utf-8') 
    
 json_content=json.loads(contents) 
    print(json_content)

ondejson_content contém o 
dicionário Python.

Desenvolvedor de aplicativos, 
habilidades em Python

Limpe os valores de dados para 
espaços e caracteres Unicode.

Como medida de segurança 
para garantir a exatidão dos 
dados, use o código a seguir 
para realizar uma operação 
de remoção nos valores 
emjson_content. Esse 
código remove os caracteres 
de espaço na frente e no final 
de cada string. Ele também usa 
oreplace método para remover 
espaços rígidos (não separáveis) 
(os\xa0 caracteres).

for item in json_content: 
    fqn_name = 
 unicodedata.normalize("NFKD",item["FqdnName"].replace("u'", 
 "'").replace('\xa0', 
 '').strip()) 
    rec_type = 
 item["RecordType"].replace('\xa0', 
 '').strip() 
    res_rec = { 
                 'Value': 
 item["Value"].replace('\xa0', 
 '').strip() 
                }

Desenvolvedor de aplicativos, 
habilidades em Python
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inserir registros. Use o código a seguir como parte 
dofor loop anterior.

change_response = 
 route53_client.change_resource_record_sets( 
            
 HostedZoneId="xxxxxxxx", 
            ChangeBatch={ 
                'Comment': 
 'Created by automation', 
                'Changes': [ 
                    { 
                        
 'Action': 'UPSERT', 
                        
 'ResourceRecordSet': { 
                            
 'Name': fqn_name, 
                            
 'Type': rec_type, 
                            
 'TTL': item["TTL"], 
                            
 'ResourceRecords': res_rec 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
    )

Ondexxxxxxx está o ID da zona 
hospedada da primeira etapa 
desse épico.

Desenvolvedor de aplicativos, 
habilidades em Python

Recursos relacionados
Referências

• Criação de registros importando um arquivo de zona (documentação do Amazon Route 53)
• método create_hosted_zone (documentação do Boto3)
• método change_resource_record_sets (documentação do Boto3)

Tutoriais e vídeos

• O tutorial do Python (documentação do Python)

• Design de DNS usando o Amazon Route 53 (YouTube vídeo, AWS Online Tech Talks)

Modifique cabeçalhos HTTP ao migrar do F5 para 
um Application Load Balancer na AWS
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Resumo

Criado por Sachin Trivedi (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Origem:  No local Destino:  Nuvem AWS

Tipo R: Realocação de 
plataformas

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Tecnologias: Rede; nuvem 
híbrida; migração

Serviços da AWS: Amazon 
CloudFront; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda

Resumo
Quando você migra um aplicativo que usa um balanceador de carga F5 para a Amazon Web Services 
(AWS) e deseja usar um Application Load Balancer na AWS, a migração de regras F5 para modificações 
de cabeçalho é um problema comum. Um Application Load Balancer não suporta modificações de 
cabeçalho, mas você pode usar a Amazon CloudFront como uma rede de entrega de conteúdo (CDN) e o 
Lambda @Edge para modificar cabeçalhos.

Esse padrão descreve as integrações necessárias e fornece código de exemplo para modificação de 
cabeçalho usando AWS CloudFront e Lambda @Edge.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um aplicativo local que usa um balanceador de carga F5 com uma configuração que substitui o valor 
do cabeçalho HTTP usandoif, else. Para obter mais informações sobre essa configuração, consulte
HTTP: :header na documentação do produto F5. 

Limitações

• Esse padrão se aplica à personalização do cabeçalho do balanceador de carga F5. Para outros 
balanceadores de carga de terceiros, consulte a documentação do balanceador de carga para obter 
informações de suporte.

• As funções do Lambda que você usa para o Lambda @Edge devem estar na região Leste dos EUA 
(Norte da Virgínia).

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a arquitetura na AWS, incluindo o fluxo de integração entre o CDN e outros 
componentes da AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Application Load Balancer - Um Application Load Balancer é um serviço de balanceamento de carga 
totalmente gerenciado da AWS que funciona na sétima camada do modelo de interconexão de sistemas 
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abertos (OSI). Ele equilibra o tráfego em vários destinos e oferece suporte a solicitações avançadas de 
roteamento com base em cabeçalhos e métodos HTTP, cadeias de consulta e roteamento baseado em 
host ou em caminhos.

• Amazon CloudFront: a Amazon CloudFront é um serviço da web que acelera a distribuição do conteúdo 
estático e dinâmico da web, como arquivos de imagem, para os usuários. CloudFront fornece seu 
conteúdo por meio de uma rede global de datacenters denominados pontos de presença, para reduzir a 
latência e melhorar o desempenho.

• O Lambda @Edge ─ O Lambda @Edge é uma extensão do AWS Lambda que permite executar funções 
para personalizar o conteúdo CloudFront fornecido. Você pode criar funções na região Leste dos EUA 
(Norte da Virgínia) e associar as funções a uma CloudFront distribuição para replicar automaticamente 
o código ao redor do mundo, sem provisionar ou gerenciar servidores. Isso reduz a latência e melhora a 
experiência do usuário.

Código

O código de exemplo a seguir fornece um plano para modificar os cabeçalhos de CloudFront resposta. 
Siga as instruções na seção Epics para implantar o código.

exports.handler = async (event, context) => { 
    const response = event.Records[0].cf.response; 
    const headers = response.headers; 

    const headerNameSrc = 'content-security-policy'; 
    const headerNameValue = '*.xyz.com'; 

    if (headers[headerNameSrc.toLowerCase()]) { 
        headers[headerNameSrc.toLowerCase()] = [{ 
            key: headerNameSrc, 
            value: headerNameValue, 
        }]; 
        console.log(`Response header "${headerNameSrc}" was set to ` + 
                    `"${headers[headerNameSrc.toLowerCase()][0].value}"`); 
    } 
    else { 
            headers[headerNameSrc.toLowerCase()] = [{ 
            key: headerNameSrc, 
            value: headerNameValue, 
            }]; 
    } 
    return response;
};

Épicos
Criar uma distribuição de CDN

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma distribuição CloudFront 
na web.

Nesta etapa, você cria uma 
CloudFront distribuição do para 
informar ao de CloudFront onde 
você deseja que o conteúdo seja 
entregue e os detalhes sobre 
como rastrear e gerenciar essa 
entrega.

Administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para criar uma distribuição 
usando o console, faça login 
no AWS Management Console, 
abra o CloudFront console e 
siga as etapas na CloudFront 
documentação.

Criar e implantar as funções do Lambda @Edge

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar e implantar uma função 
Lambda @Edge.

Você pode criar uma função 
Lambda @Edge usando 
um esquema para modificar 
cabeçalhos de CloudFront 
resposta. (Outros BluePrints 
estão disponíveis para diferentes 
casos de uso; para obter mais 
informações, consulte exemplos 
de funções do Lambda @Edge
na CloudFront documentação.) 

Para criar uma função Lambda 
@Edge:

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

2. Certifique-se de estar na 
região Leste dos EUA (Norte 
da Virgínia). CloudFront Os 
projetos estão disponíveis 
somente nesta região.

3. Escolha Create function (Criar 
função).

4. Escolha Usar um plano e, 
em seguida, insira cloudfront
no campo de pesquisa de
Blueprints. 

5. Escolha o cloudfront-modify-
response-headeresquema 
e, em seguida, escolha
Configurar.

6. Na página Informações 
básicas, insira as informações 
a seguir:
a. Insira um nome de função.
b. Em Execution Role (Função 

de execução), selecione

Administrador da AWS
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Create a new role from 
AWS policy templates 
(Criar uma nova função 
de modelos de política da 
AWS).

c. Associe o nome de função 
do AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
necessário.

7. Escolha Create function (Criar 
função).

8. Na seção Designer da página, 
escolha o nome da sua 
função.

9. Na seção Código de função, 
substitua o código do modelo 
pelo código de amostra 
fornecido anteriormente nesse 
padrão, na seção Código.

10.No código de 
amostra,xyz.com substitua 
pelo nome de seu domínio.   

11.Escolha Save (Salvar).

Implemente a função Lambda 
@Edge.

Siga as instruções na etapa 4 do
tutorial: Criação de uma função 
simples do Lambda @Edge
na CloudFront documentação 
da Amazon para configurar o 
CloudFront acionador e implantar 
a função.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
CloudFront documentação

• Comportamento de solicitações e respostas para origens personalizadas 
• Trabalhar com distribuições 
• Funções de exemplo do Lambda @Edge 
• Personalizar o conteúdo na borda com o Lambda @Edge
• Tutorial: Criação de uma função do Lambda @Edge simples

Acesse de forma privada um endpoint de serviço 
central da AWS a partir de várias VPCs

Criado por Martin Guenthner (AWS) e Samuel Gordon (AWS)

2328

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-how-it-works-tutorial.html#lambda-edge-how-it-works-tutorial-add-trigger
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/RequestAndResponseBehaviorCustomOrigin.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-working-with.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-at-the-edge.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-how-it-works-tutorial.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Resumo

Repositório de código:

• Compartilhamento de terminais 
VPC

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Redes

Serviços da AWS: RAM da AWS; 
Amazon Route 53; Amazon VPC; 
AWS Transit Gateway

Resumo
Os requisitos de segurança e conformidade do seu ambiente podem especificar que o tráfego para os 
serviços ou endpoints da Amazon Web Services (AWS) não deve atravessar a Internet pública. Esse 
padrão é uma solução projetada para uma hub-and-spoketopologia, em que uma VPC de hub central é 
conectada a várias VPCs de raio distribuído. Nessa solução, você usa PrivateLink a AWS para criar um 
endpoint VPC de interface para o serviço da AWS na conta do hub. Em seguida, você usa gateways de 
trânsito e uma regra de Sistema de Nome de Domínio (DNS) distribuído para resolver solicitações para o 
endereço IP privado do endpoint, nas VPCs conectadas.

Esse padrão descreve como usar o AWS Transit Gateway, um endpoint de entrada do Amazon Route 
53 Resolver e uma regra de encaminhamento compartilhada do Route 53 para resolver as consultas de 
DNS dos recursos nas VPCs conectadas. Você cria o endpoint, o gateway de trânsito, o Resolver e a 
regra de encaminhamento na conta do hub. Em seguida, use o AWS Resource Access Manager (AWS 
RAM) para compartilhar o gateway de trânsito e a regra de encaminhamento com as VPCs do spoke. Os 
CloudFormation modelos da AWS fornecidos ajudam você a implantar e configurar os recursos no hub 
VPC e no spoke VPCs.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta central e uma ou mais contas faladas, gerenciadas na mesma organização no AWS 
Organizations. Para obter mais informações, consulte Criação e gerenciamento de uma organização.

• O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) está configurado como um serviço confiável nas AWS 
Organizations. Para obter mais informações, consulte Usando o AWS Organizations com outros serviços 
da AWS.

• A resolução de DNS deve estar habilitada nas VPCs de hub e spoke. Para obter mais informações, 
consulte Atributos de DNS para sua VPC (documentação da Amazon Virtual Private Cloud).

Limitações

• Esse padrão conecta contas hub e spoke na mesma região da AWS. Para implantações em várias 
regiões, você deve repetir esse padrão para cada região.

• O serviço da AWS deve ser integrado com PrivateLink um endpoint VPC de interface. Para obter 
uma lista completa, consulte os serviços da AWS que se integram à AWS PrivateLink (PrivateLink 
documentação).

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Uma VPC de hub na conta do hub da AWS
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Ferramentas

• Uma ou mais VPCs falaram em uma conta falada da AWS
• Um ou mais endpoints de interface VPC na conta do hub
• Resolvedores Route 53 de entrada e saída na conta do hub
• Uma regra de encaminhamento do Route 53 Resolver implantada na conta do hub e compartilhada com 

a conta spoke
• Um gateway de trânsito implantado na conta do hub e compartilhado com a conta spoke
• AWS Transit Gateway conectando o hub e os VPCs falados

Arquitetura alvo

A imagem a seguir mostra um exemplo de arquitetura para essa solução. Nessa arquitetura, a regra 
de encaminhamento do Route 53 Resolver na conta do hub tem a seguinte relação com os outros 
componentes da arquitetura:

1. A regra de encaminhamento é compartilhada com a VPC de raios usando a RAM da AWS.
2. A regra de encaminhamento está associada ao Resolvedor de saída no hub VPC.
3. A regra de encaminhamento tem como alvo o Resolvedor de entrada na VPC do hub.

A imagem a seguir mostra o fluxo de tráfego por meio da arquitetura de exemplo:

1. Um recurso, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), na VPC spoke faz 
uma solicitação de DNS para<service>.<region>.amazonaws.com. A solicitação é recebida pelo 
Amazon DNS Resolver falado.

2. A regra de encaminhamento do Route 53, que é compartilhada a partir da conta do hub e associada à 
VPC de raios, intercepta a solicitação.

3. No hub VPC, o Resolvedor de saída usa a regra de encaminhamento para encaminhar a solicitação 
para o Resolvedor de entrada.

4. O Resolvedor de entrada usa o hub VPC Amazon DNS Resolver para resolver o endereço 
IP<service>.<region>.amazonaws.com para o endereço IP privado de um endpoint VPC. Se 
nenhum endpoint VPC estiver presente, ele será resolvido para o endereço IP público.

Ferramentas
Ferramentas e serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar os recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais precisar e aumentá-los ou reduzi-los 
rapidamente.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
seus recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ajuda você a compartilhar seus recursos com 
segurança entre contas da AWS para reduzir a sobrecarga operacional e fornecer visibilidade e 
auditabilidade.

• O Amazon Route 53 é um web service de Domain Name System (DNS) altamente disponível e 
dimensionável.
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Ferramentas

• O AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
Nuvem AWS. Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar e 
resolver problemas operacionais e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS de modo seguro e em 
grande escala.

• O AWS Transit Gateway é um hub central que conecta VPCs e redes on-premises.
• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 

virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Outras ferramentas e serviços

• O nslookup é uma ferramenta de linha de comando usada para consultar registros DNS. Nesse padrão, 
você usa essa ferramenta para testar a solução.

Repositório de código

O código desse padrão está disponível em GitHub, no vpc-endpoint-sharingrepositório. Esse padrão 
fornece dois CloudFormation modelos da AWS:

• Um modelo para implantar os seguintes recursos na conta do hub:
• rSecurityGroupEndpoints— O grupo de segurança que controla o acesso ao endpoint da VPC.
• rSecurityGroupResolvers— O grupo de segurança que controla o acesso ao Route 53 Resolver.
• rKMSEndpoint,rSSMMessagesEndpointrSSMEndpoint, erEC2MessagesEndpoint — Exemplo 

de endpoints VPC de interface na conta do hub. Personalize esses endpoints para o seu caso de uso.
• rInboundResolver— Um Resolvedor de Route 53 que resolve consultas de DNS no hub Amazon 

DNS Resolver.
• rOutboundResolver— Um Resolvedor Route 53 de saída que encaminha consultas para o 

Resolvedor de entrada.
• rAWSApiResolverRule— A regra de encaminhamento do Route 53 Resolver que é compartilhada 

com todas as VPCs de raio.
• rRamShareAWSResolverRule— O compartilhamento de RAM da AWS que permite que as VPCs de 

raio usem a regrarAWSApiResolverRule de encaminhamento.
• *rVPC — O hub VPC, usado para modelar os serviços compartilhados.
• *rSubnet1 — Uma sub-rede privada usada para abrigar os recursos do hub.
• *rRouteTable1 — A tabela de rotas para o hub VPC.
• *rRouteTableAssociation1 — Para a tabela derRouteTable1 rotas no hub VPC, a associação 

para a sub-rede privada.
• *rRouteSpoke — A rota do hub VPC para o VPC de raios.
• *rTgw — O gateway de trânsito que é compartilhado com todos os VPCs de raios.
• *rTgwAttach — O anexo que permite que a VPC do hub direcione o tráfego para o gateway derTgw

trânsito.
• *rTgwShare — O compartilhamento de RAM da AWS que permite que as contas spoke usem o 

gateway derTgw trânsito.
• Um modelo para implantar os seguintes recursos nas contas do spoke:

• rAWSApiResolverRuleAssociation— Uma associação que permite que o Spoken VPC use a 
regra de encaminhamento compartilhado na conta do hub.

• *rVPC — O VPC falou.
• *rSubnet1, rSubnet2, rSubnet3 — Uma sub-rede para cada zona de disponibilidade, usada 

para abrigar os recursos privados do spoke.
• *rTgwAttach — O anexo que permite que o VPC de raios direcione o tráfego para o gateway 

derTgw trânsito.
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Épicos

• *rRouteTable1 — A tabela de rotas para o VPC de raios.
• *rRouteEndpoints — A rota dos recursos no VPC de raios até o gateway de trânsito.
• *rRouteTableAssociation1/2/3 — Para a tabela derRouteTable1 rotas no VPC de raios, as 

associações para as sub-redes privadas.
• *rInstanceRole — A função do IAM usada para testar a solução.
• *rInstancePolicy — A política do IAM usada para testar a solução.
• *rInstanceSg — O grupo de segurança usado para testar a solução.
• *rInstanceProfile — O perfil da instância do IAM usado para testar a solução.
• *rInstance — Uma instância do EC2 pré-configurada para acesso por meio do AWS Systems 

Manager. Use essa instância para testar a solução.

* Esses recursos oferecem suporte à arquitetura de amostra e podem não ser necessários ao implementar 
esse padrão em uma landing zone existente.

Épicos
Prepare os CloudFormation modelos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código. 1. Em uma interface de linha de 
comando, altere seu diretório 
de trabalho para o local em 
que você deseja armazenar os 
arquivos de amostra.

2. Digite o comando

git clone https://
github.com/aws-samples/
vpc-endpoint-sharing.git

Administrador de rede, arquiteto 
de nuvem

Modifique os modelos. 1. No repositório clonado, 
abra os arquivos hub.yml e
spoke.yml.

2. Analise os recursos criados 
por esses modelos e ajuste-os 
conforme necessário para seu 
ambiente. Para obter uma lista 
completa, consulte a seção
Repositório de código em
Ferramentas (p. 2330). Se 
suas contas já tiverem alguns 
desses recursos, remova-os 
do CloudFormation modelo. 
Para obter mais informações, 
consulte Como trabalhar com 
modelos (CloudFormation 
documentação).

3. Salve e feche os arquivos
hub.yml e spoke.yml.

Administrador de rede, arquiteto 
de nuvem
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Épicos

Implante os recursos nas contas de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante os recursos do hub. Usando o modelo hub.yml, crie 
uma CloudFormation pilha. 
Quando solicitado, forneça 
valores para os parâmetros 
no modelo. Para obter mais 
informações, consulte Criação 
de uma pilha (CloudFormation 
documentação).

Arquiteto de nuvem, 
administrador de rede

Implemente os recursos do 
spoke.

Usando o modelo spoke.yml, 
crie uma CloudFormation pilha. 
Quando solicitado, forneça 
valores para os parâmetros 
no modelo. Para obter mais 
informações, consulte Criação 
de uma pilha (CloudFormation 
documentação).

Arquiteto de nuvem, 
administrador de rede

Testar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste consultas de DNS privadas 
no serviço da AWS.

1. Connect à instância 
dorInstance EC2 usando o 
Session Manager, um recurso 
do AWS Systems Manager. 
Para obter mais informações, 
consulte Connect à instância 
do Linux usando o Session 
Manager (documentação do 
Amazon EC2).

2. Para um serviço da AWS 
que tenha um endpoint 
VPC na conta do hub, 
usenslookup para confirmar 
se os endereços IP privados 
do Resolvedor Route 53 de 
entrada foram retornados.

A seguir temos um exemplo 
de usonslookup para 
alcançar um endpoint do 
Amazon Systems Manager.

nslookup ssm.<region>.amazonaws.com

3. Na interface da linha de 
comando da AWS (CLI da 
AWS), insira um comando que 
pode ajudar você a confirmar 

Administrador de rede
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que as alterações não 
afetaram a funcionalidade do 
serviço. Para obter uma lista 
de comandos, consulte AWS 
CLI Command Reference.

Por exemplo, o comando a 
seguir deve retornar uma lista 
de documentos do Amazon 
Systems Manager.

aws ssm list-documents

Teste consultas públicas de DNS 
em um serviço da AWS.

1. Para um serviço da AWS 
que não tenha um endpoint 
VPC na conta do hub, 
usenslookup para confirmar 
se os endereços IP públicos 
foram retornados. A seguir 
temos um exemplo de 
usonslookup para acessar 
um endpoint do Amazon 
Simple Notification Service 
(Amazon SNS).

nslookup 
 sns.<region>.amazonaws.com

2. Na AWS CLI, insira um 
comando que possa ajudá-lo 
a confirmar que as alterações 
não afetaram a funcionalidade 
do serviço. Para obter 
uma lista de comandos, 
consulte AWS CLI Command 
Reference.

Por exemplo, se algum tópico 
do Amazon SNS estiver 
presente na conta do hub, 
o comando a seguir deverá 
retornar uma lista de tópicos.

aws sns list-topics

Administrador de rede

Recursos relacionados
• Construindo uma infraestrutura de rede multiVPC escalável e segura da AWS (whitepaper da AWS)
• Trabalhando com recursos compartilhados (documentação de RAM da AWS)
• Trabalhando com gateways de trânsito (documentação do AWS Transit Gateway)
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Marque os anexos do Transit Gateway automaticamente

Marque anexos do Transit Gateway 
automaticamente usando o AWS Organizations

Criado por Richard Milner-Watts (AWS), Haris Bin Ayub (AWS) e John Capps (AWS)

Repositório de código:

• Etiquetador de anexos Transit 
Gateway

Ambiente: Produção Tecnologias: Redes; 
Infraestrutura; Gestão e 
governança; Operações

Serviços da AWS: AWS 
Step Functions; AWS Transit 
Gateway; Amazon VPC; AWS 
Lambda

Resumo
Na Amazon Web Services (AWS), você pode usar o AWS Resource Access Manager para compartilhar o
AWS Transit Gateway entre os limites da conta da AWS. No entanto, quando você cria anexos do Transit 
Gateway além dos limites da conta, os anexos são criados sem uma tag de nome. Isso pode tornar a 
identificação de anexos demorada. 

Essa solução fornece um mecanismo automatizado para coletar informações sobre cada anexo do Transit 
Gateway para contas dentro de uma organização que é gerenciada pelo AWS Organizations. O processo 
inclui pesquisar o intervalo de roteamento entre domínios sem classe (CIDR) na tabela de rotas do Transit 
Gateway. A solução então aplica uma etiqueta de nome na forma de<CIDR-range>-<AccountName> ao 
anexo dentro da conta que contém o gateway de transporte público.

Essa solução pode ser usada junto com uma solução como o Serverless Transit Network Orchestrator
da Biblioteca de Soluções da AWS. O Serverless Transit Network Orchestrator permite a criação 
automatizada de anexos do Transit Gateway em grande escala.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma organização da AWS Organizations que contém todas as contas relacionadas
• Acesso à conta de gerenciamento da organização, na raiz da organização, para criar a função 

necessária do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Uma conta de membro da Rede Compartilhada contendo um ou mais gateways de trânsito que são 

compartilhados com a organização e têm anexos

Arquitetura
A captura de tela a seguir do AWS Management Console mostra exemplos de anexos do Transit Gateway 
sem tag de nome associada e dois anexos do Transit Gateway com tags de nome geradas por essa 
solução. A estrutura da tag Name gerada é<CIDR-range>-<AccountName>.
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Ferramentas

Essa solução usa CloudFormation a AWS para implantar um fluxo de trabalho do AWS Step Functions
que gerencia a criação de tags de nome do Transit Gateway em todas as regiões configuradas. O fluxo de 
trabalho invoca as funções do AWS Lambda, que executam as tarefas subjacentes.

Depois que a solução obtém os nomes das contas da AWS Organizations, a máquina de estado 
Step Functions obtém todos os IDs de anexos do Transit Gateway. Eles são processados em parallel 
pela região da AWS. Esse processamento inclui a consulta do intervalo CIDR para cada anexo. O 
intervalo CIDR é obtido pesquisando nas tabelas de rotas do Transit Gateway na região um ID de anexo 
correspondente do Transit Gateway. Se todas as informações necessárias estiverem disponíveis, a 
solução aplicará uma etiqueta de nome ao anexo. A solução não substituirá nenhuma etiqueta de nome 
existente.

A solução é executada em um cronograma controlado por um EventBridge evento da Amazon. O evento 
inicia a solução todos os dias às 6h UTC.

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EventBridge
• AWS Lambda
• AWS Organizations
• AWS Transit Gateway
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS X-Ray

Arquitetura alvo

A arquitetura da solução e o fluxo de trabalho são mostrados no diagrama a seguir.

1. O evento agendado inicia a regra.
2. A EventBridge regra inicia a máquina de estados do Step Functions.
3. A máquina de estados invoca a funçãotgw-tagger-organizations-account-query Lambda.
4. A funçãotgw-tagger-organizations-account-query Lambda assume a função na conta de 

gerenciamento da organização.
5. A funçãotgw-tagger-organizations-account-query Lambda chama a API Organizations para 

retornar metadados da conta da AWS.
6. A máquina de estados invoca a funçãotgw-tagger-attachment-query Lambda.
7. Para cada região, em parallel, a máquina de estado invoca a funçãotgw-tagger-rtb-query Lambda 

para ler o intervalo CIDR de cada anexo.
8. Para cada região, em parallel, a máquina de estado invoca a funçãotgw-tagger-attachment-

tagger Lambda.
9. As etiquetas de nome são criadas para anexos do Transit Gateway na conta da Rede Compartilhada.

Automação e escala

A solução processa cada região em parallel para reduzir a duração total da execução.

Ferramentas
Serviços da AWS
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Epopéias

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS fornece uma maneira de modelar uma coleção de 
recursos relacionados à AWS e de terceiros, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los 
ao longo de seus ciclos de vida, tratando a infraestrutura como código.

• Amazon EventBridge — EventBridge A Amazon é um serviço de barramento de eventos com tecnologia 
sem servidor que você pode usar para conectar suas aplicações com dados de diversas origens. 
EventBridge O recebe um evento, um indicador de uma mudança no ambiente e aplica uma regra para 
encaminhar o evento a um destino. As regras fazem a correspondência entre os eventos e os destinos 
com base na estrutura do evento, chamada de padrão de evento, ou em uma programação.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço computacional que suporta a execução de código sem 
provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e escala 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você só paga pela 
quantidade de tempo de computação que consumir. Não haverá cobranças quando seu código não 
estiver em execução.

• AWS Organizations — AWS Organizations ajuda a gerenciar e governar centralmente seu ambiente 
à medida que você expande e escala seus recursos da AWS da. Usando o AWS Organizations, você 
pode criar programaticamente novas contas da AWS e alocar recursos, agrupar contas para organizar 
seus fluxos de trabalho, aplicar políticas a contas ou grupos para governança e simplificar o faturamento 
usando um único método de pagamento para todas as suas contas.

• AWS Step Functions — O AWS Step Functions é um serviço de fluxo de trabalho visual de baixo 
código usado para orquestrar serviços da AWS, automatizar processos de negócios e criar aplicativos 
sem servidor. Os fluxos de trabalho gerenciam falhas, novas tentativas, paralelização, integrações 
de serviços e observabilidade para que os desenvolvedores possam se concentrar em uma lógica de 
negócios de maior valor.

• AWS Transit Gateway — O AWS Transit Gateway conecta VPCs e redes locais por meio de um hub 
central. Isso simplifica sua rede e acaba com relacionamentos complexos de emparelhamento. Ele atua 
como um roteador em nuvem, de forma que cada nova conexão seja feita apenas uma vez.

• Amazon VPC — Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) é um serviço para lançar recursos da 
AWS em uma rede virtual logicamente isolada definida por você.

• AWS X-Ray — O AWS coleta dados sobre solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas 
que você pode usar para visualizar, filtre e obter informações sobre esses dados para identificar 
problemas e oportunidades de otimização.

Código

O código-fonte dessa solução está disponível no GitHub repositório Transit Gateway Attachment Tagger. O 
repositório inclui os seguintes arquivos:

• tgw-attachment-tagger-main-stack.yamlcria todos os recursos para dar suporte a essa solução 
na conta de rede compartilhada.

• tgw-attachment-tagger-organizations-stack.yamlcria uma função na conta de 
gerenciamento da organização.

Epopéias
Implemente a pilha de soluções principal

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reúna as informações 
necessárias sobre os pré-
requisitos.

Para configurar o acesso entre 
contas da função Lambda à 
API do AWS Organizations, 
você precisa do ID da conta de 
gerenciamento da organização.

DevOps engenheiro
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Nota: A ordem na qual as duas 
CloudFormation pilhas são 
criadas é importante. Você deve 
implantar recursos na conta da 
Rede Compartilhada primeiro. 
A função na conta de rede 
compartilhada já deve existir 
antes de implantar recursos 
na conta de gerenciamento 
da organização. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação da AWS.

Inicie o CloudFormation modelo 
para a pilha de soluções 
principal.

O modelo para a pilha de 
soluções principal implantará 
as funções do IAM, o fluxo de 
trabalho do Step Functions, 
as funções do Lambda e o 
CloudWatch evento.

Abra o console de gerenciamento 
da AWS para a conta de rede 
compartilhada e, em seguida, 
abra o CloudFormation console. 
 Crie a pilha usando otgw-
attachment-tagger-main-
stack.yaml modelo e os 
seguintes valores:   

• Nome da pilha — tgw-
attachment-tagger-main-stack 

• awsOrganizationsRootAccountId— 
ID da conta de gerenciamento 
da organização

• Parâmetro tgwRegions — 
Regiões da AWS para a 
solução, inseridas como uma 
string delimitada por vírgula

• Parâmetro TGWList — IDs de 
gateway de trânsito a serem 
excluídos da solução, inseridos 
em uma string delimitada por 
vírgula

Para obter mais informações 
sobre o lançamento de uma 
CloudFormation pilha, consulte a
documentação da AWS.

DevOps engenheiro
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se a solução foi lançada 
com sucesso.

Aguarde até que a 
CloudFormation pilha atinja o 
status CREATE_COMPLETE. 
Isso deve levar menos de um 
minuto.

Abra o console do Step 
Functions e verifique se uma 
nova máquina de estado 
foi criada com o nome tgw-
attachment-tagger-state-
machine.

DevOps engenheiro

Implemente a pilha do AWS Organizations

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Reúna as informações 
necessárias sobre os pré-
requisitos.

Para configurar o acesso entre 
contas da função Lambda à API 
do AWS Organizations, você 
precisa do ID da conta da rede 
compartilhada.

DevOps engenheiro

Inicie o CloudFormation modelo 
para a pilha de Organizations

O modelo da pilha do AWS 
Organizations implantará a 
função do IAM na conta de 
gerenciamento da organização. 

Acesse o console da AWS para 
a conta de gerenciamento da 
organização e, em seguida, 
abra o CloudFormation console. 
 Crie a pilha usando otgw-
attachment-tagger-
organizations-stack.yaml
modelo e os seguintes valores:

• Nome da pilha — tgw-
attachment-tagger-
organizations-stack

• NetworkingAccountIdparâmetro 
— ID da conta de rede 
compartilhada 

Para as outras opções de criação 
de pilhas, use os padrões.

DevOps engenheiro

Verifique se a solução foi lançada 
com sucesso.

Aguarde até que a 
CloudFormation pilha atinja o 
status CREATE_COMPLETE. 
Isso deve levar menos de um 
minuto.

DevOps engenheiro

2339



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Abra o console Identity and 
Access Management (IAM) e 
verifique se uma nova função 
foi criada com o nome tgw-
attachment-tagger-organization-
query-role.

Verifique a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a máquina de estado. Abra o console Step Functions 
para a conta de rede 
compartilhada e escolha
State machines no painel de 
navegação.

Selecione o estado machine tgw-
attachment-tagger-state-machine
e escolha Start Execution.   

Como a entrada para essa 
máquina de estado não é usada 
pela solução, você pode usar o 
valor padrão.

{ 
    "Comment": "Insert your 
 JSON here"
}

Escolha Start Execution.

DevOps engenheiro

Observe a máquina estadual até 
a conclusão.

Na nova página que se abre, 
você pode ver a máquina 
estadual funcionar. A duração 
dependerá do número de anexos 
do Transit Gateway a serem 
processados.

Nesta página, você pode 
examinar cada etapa da máquina 
de estados. Você pode visualizar 
as várias tarefas na máquina 
de estado e seguir os links para 
os CloudWatch registros das 
funções do Lambda. Para as 
tarefas executadas em parallel 
no mapa, você pode usar a lista 
suspensa Índice para visualizar 
as implementações específicas 
para cada região.

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique as etiquetas de anexo 
do Transit Gateway.

Abra o console VPC da conta de 
rede compartilhada e escolha
Transit Gateway Attachments. 
 No console, uma etiqueta 
de nome é fornecida para 
anexos que atendem aos 
critérios (o anexo é propagado 
para uma tabela de rotas do 
Transit Gateway e o proprietário 
do recurso é membro da 
organização).

DevOps engenheiro

Verifique o início do CloudWatch 
evento.

Aguarde o início do CloudWatch 
evento. Isso está agendado para 
06:00 UTC. 

Em seguida, abra o console 
Step Functions para a conta de 
rede compartilhada e escolha
State machines no painel de 
navegação.

Selecione o estado machine
tgw-attachment-tagger-state-
machine. Verifique se a solução 
foi executada às 06:00 UTC.

DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• AWS Organizations
• AWS Resource Access Manager
• Orquestrador de rede de trânsito sem servidor
• Criação de funções do IAM
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS

Verifique se os balanceadores de carga ELB 
exigem a terminação TLS

Criado por Priyanka Chaudhary (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Rede; segurança, 
identidade, compatibilidade

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch Events; Elastic Load 
Balancing (ELB); AWS Lambda
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Resumo

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), o Elastic Load Balancing (ELB) distribui automaticamente o 
tráfego de entrada de aplicativos em vários destinos, como instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), contêineres, endereços IP e funções do AWS Lambda. Os balanceadores de carga usam 
ouvintes para definir as portas e os protocolos que o balanceador de carga usa para aceitar o tráfego dos 
usuários. Os Application Load Balancers tomam decisões de roteamento na camada do aplicativo e usam 
os protocolos HTTP/HTTPS. Os Classic Load Balancers tomam decisões de roteamento na camada de 
transporte, usando protocolos TCP ou Secure Sockets Layer (SSL), ou na camada do aplicativo, usando 
HTTP/HTTPS.

Esse padrão fornece um controle de segurança que examina vários tipos de eventos para Application Load 
Balancers e Classic Load Balancers. Quando a função é invocada, o AWS Lambda inspeciona o evento e 
garante que o balanceador de carga esteja em conformidade.

A função inicia um evento Amazon CloudWatch Events nas seguintes chamadas de 
API: CreateLoadBalancerCreateLoadBalancerListeners, DeleteLoadBalancerListeners,
CreateLoadBalancerPolicySetLoadBalancerPoliciesOfListener, CreateListener, DeleteListener,
ModifyListenere. Quando o evento detecta uma dessas APIs, ele chama o AWS Lambda, que executa um 
script Python. O script Python avalia se o ouvinte contém um certificado SSL e se a política aplicada está 
usando Transport Layer Security (TLS). Se a política de SSL for determinada como diferente de TLS, a 
função enviará uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao usuário com as 
informações relevantes. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS

Limitações

• Esse controle de segurança não verifica os balanceadores de carga existentes, a menos que uma 
atualização seja feita nos ouvintes do balanceador de carga.

• Esse controle de segurança é regional. Você deve implantá-lo em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

Arquitetura
Arquitetura alvo

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS
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Épicos

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-los 
juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente.

• Amazon CloudWatch Events: a Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• AWS Lambda: o AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS: o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que coordena 
e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e 
endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais 
eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Código

Esse padrão inclui os seguintes anexos:

• ELBRequirestlstermination.zip— O código Lambda para o controle de segurança.
• ELBRequirestlstermination.yml— O CloudFormation modelo que configura o evento e a função 

Lambda.

Épicos
Configurar o bucket S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket do 
S3 para hospedar o arquivo .zip 
de código do Lambda. Esse 
bucket do S3 deve estar na 
mesma região da AWS que o 
balanceador de carga que você 
deseja avaliar. Um nome de 
bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, e o namespace é 
compartilhado por todas as 
contas da AWS. O nome de um 
bucket do S3 não pode incluir 
barras à esquerda.

Arquiteto de nuvem

Faça o upload do código 
Lambda.

Faça o upload do código 
(ELBRequirestlstermination.ziparquivo) 
do Lambda fornecido na seção
Anexos para o bucket do S3.

Arquiteto de nuvem
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Épicos

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
da AWS.

Abra o  CloudFormation 
console da AWS na mesma 
região da AWS do seu bucket 
do S3 e implante o modelo 
anexadoELBRequirestlstermination.yml. 
Para obter mais informações 
sobre a implantação de 
CloudFormation modelos da 
AWS, consulte Como criar uma 
pilha no CloudFormation console 
da AWS na CloudFormation 
documentação.

Arquiteto de nuvem

Preencha os parâmetros no 
modelo.

Ao iniciar o modelo, você 
receberá as seguintes 
informações:

• Balde S3: Especifique o bucket 
que você criou ou selecionou 
no primeiro épico. Foi aqui que 
você fez o upload do código 
(ELBRequirestlstermination.ziparquivo) 
do Lambda anexado.

• Tecla S3: Especifique a 
localização do arquivo .zip 
do Lambda em seu 
bucket do S3 (por 
exemplo,ELBRequirestlstermination.zip
oucontrols/
ELBRequirestlstermination.zip). 
Não inclua as barras iniciais.

• E-mail de notificação: Forneça 
um endereço de e-mail ativo 
no qual você deseja receber 
notificações do Amazon SNS.

• Nível de registro do Lambda:
Especifique o nível de registro 
e a frequência da função do 
Lambda. Use Informações
para registrar mensagens 
informativas detalhadas 
sobre o andamento, Erro para 
eventos de erro que ainda 
permitiriam que a implantação 
continuasse e Aviso para 
situações potencialmente 
prejudiciais.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia um e-mail de inscrição 
para o endereço de e-mail 
que você forneceu. Você deve 
confirmar esta assinatura de e-
mail para começar a receber 
notificações de violação.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• O que é o AWS Lambda? (documentação do AWS Lambda)
• O que é um Classic Load Balancer? (Documentação do ELB)
• O que é um Application Load Balancer? (Documentação do ELB)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Mais padrões
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando o AWS Fargate, o AWS 

PrivateLink e um Network Load Balancer (p. 203)
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando a AWS PrivateLink e um 

Network Load Balancer (p. 192)
• Centralize a resolução do DNS usando AWS Managed Microsoft AD e Microsoft Active Directory 

local (p. 974)
• Verifique se há entradas de rede de host único nas regras de entrada de grupos de segurança para IPv4 

e IPv6 (p. 2470)
• Implemente um firewall usando o AWS Network Firewall e o AWS Transit Gateway (p. 796)
• Implante uma API do Amazon API Gateway em um site interno usando endpoints privados e um 

Application Load Balancer (p. 2807)
• Habilite conexões criptografadas para instâncias de banco de dados PostgreSQL no Amazon 

RDS (p. 531)
• Ajude a proteger sub-redes públicas usando o controle de acesso baseado em atributos 

(ABAC) (p. 2548)
• Migre uma carga de trabalho F5 BIG-IP para F5 BIG-IP VE na nuvem da AWS (p. 1540)
• Preserve o espaço IP roteável em projetos de VPC com várias contas para sub-redes sem carga de 

trabalho (p. 1016)
• Envie alertas do AWS Network Firewall para um canal do Slack (p. 2599)
• Ofereça conteúdo estático em um bucket do Amazon S3 por meio de uma VPC usando a Amazon 

CloudFront (p. 419)
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Mais padrões

• Configure a recuperação de desastres para o Oracle JD Edwards EnterpriseOne com o AWS Elastic 
Disaster Recovery (p. 1027)

• Configure a resolução de DNS para redes híbridas em um ambiente AWS com várias contas (p. 1019)
• Use as consultas do BMC Discovery para extrair dados de migração para o planejamento da 

migração (p. 1595)
• Use o Network Firewall para capturar os nomes de domínio DNS da Indicação de Nome de Servidor 

(SNI) para tráfego de saída (p. 2628)
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Resolva erros de conexão após a 

migração do SQL Server para a AWS

Sistemas operacionais
Tópicos

• Resolva erros de conexão após migrar o Microsoft SQL Server para a nuvem da AWS (p. 2347)
• Mais padrões (p. 2349)

Resolva erros de conexão após migrar o Microsoft 
SQL Server para a nuvem da AWS

Criado por Premkumar Chelladurai (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Sistemas 
operacionais; Migração

Carga horária: Microsoft

Serviços da AWS: Amazon EC2

Resumo
Depois de migrar o Microsoft SQL Server em execução no Windows Server 2008 R2, 2012 ou 2012 R2 
para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na Amazon Web Services (AWS) Cloud, 
a conexão com o SQL Server falha e os seguintes erros aparecem: 

• [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB] General Network error
• ERROR [08S01] [Microsoft][SQL Native Client]Communication link failure. 
System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when 
sending the request to the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An 
existing connection was forcibly closed by the remote host.)

• TCP Provider: The semaphore timeout period has expired

Esse padrão descreve como você pode resolver esses erros desativando os recursos do Windows 
Scalable Networking Pack (SNP) no sistema operacional (OS) e no nível da interface de rede do SQL 
Server em execução no Windows Server 2008 R2, 2012 ou 2012 R2.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Privilégios de administrador para Windows Server.
• Se você usou o AWS Application Migration Service como sua ferramenta de migração, precisará de uma 

das seguintes versões do Windows Server:
• Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, 2012 ou 2012 R2

• Se você usou a CloudEndure migração como sua ferramenta de migração, precisará de uma das 
seguintes versões do Windows Server:
• Windows Server 2003 R2 Service Pack 3, 2008, 2008 R2 Service Pack 1, 2012 ou 2012 R2
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Ferramentas

Ferramentas
• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de 

computação escalável na Nuvem da AWS. Você pode usar o Amazon EC2 para iniciar quantos 
servidores virtuais forem necessários, e você pode escalar ou aumentar a escala. 

• Windows Server — O Windows Server é uma plataforma para criar uma infraestrutura de aplicativos, 
redes e serviços web conectados.

Epopeias
Desative os recursos do SNP nos níveis do sistema operacional e da elastic 
network interface

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Desative os recursos do SNP no 
nível do sistema operacional.

1. Entre no Windows Server e 
abra um prompt de comando 
como um administrador.

2. Execute o comando netsh 
int tcp show global.

3. Na saída, verifique se 
umReceive-Side Scaling
ouChimney Offload
está noenabled modo. Se 
algum deles estiverenabled, 
execute os seguintes 
comandos:
• netsh int tcp 
set global 
chimney=disabled

• netsh int tcp set 
global rss=disabled

Administrador da AWS, 
administrador de sistemas da 
AWS, engenheiro de migração, 
administrador de nuvem

Desative os recursos SNP no 
nível da elastic network interface.

1. Escolha Iniciarncpa.cpl, 
digite e pressione Enter. 

2. Clique com o botão direito em
Elastic Network Adapter

3. No menu pop-up, escolha
Propriedades.

4. Na janela Propriedades do 
adaptador Ethernet, escolha
Configurar.

5. Na janela pop-up Amazon 
Elastic Network Adapter 
Properties, escolha a guia
Avançado.

6. Na seção Propriedade, 
desative todas as descargas e 
RSS.

Administrador da AWS, 
administrador de nuvem, 
administrador de sistemas da 
AWS
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Como solucionar problemas de recursos avançados de desempenho de rede, como RSS e NetDMA

Mais padrões
• Faça backup dos servidores Sun SPARC no emulador Stromasys Charon-SSP na nuvem 

AWS (p. 2722)
• Migrar um banco de dados Microsoft SQL Server on-premises para o Amazon RDS for SQL Server 

utilizando métodos nativos de backup e restauração (p. 1949)
• Reinicie o AWS Replication Agent automaticamente sem desativar o SELinux após reinicializar um 

servidor de origem RHEL (p. 1278)
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Crie automaticamente um RFC usando Python

Operações
Tópicos

• Crie automaticamente um RFC no AMS usando Python (p. 2350)
• Crie um IDE AWS Cloud9 que usa volumes do Amazon EBS com criptografia padrão (p. 2354)
• Encontre recursos da AWS com base na data de criação usando as consultas avançadas do AWS 

Config (p. 2358)
• Veja os detalhes do snapshot do EBS para sua conta ou organização da AWS (p. 2362)
• Mais padrões (p. 2367)

Crie automaticamente um RFC no AMS usando 
Python

Criado por Gnanasekaran Kailasam (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Operações; nativo 
da nuvem

Serviços da AWS: AWS 
Managed Services

Resumo
O AWS Managed Services (AMS) ajuda você a operar sua infraestrutura baseada em nuvem com mais 
eficiência e segurança, fornecendo gerenciamento contínuo de sua infraestrutura Amazon Web Services 
(AWS). Para fazer uma alteração em seu ambiente gerenciado, você precisa criar e enviar uma nova 
solicitação de alteração (RFC) que inclua uma ID de tipo de alteração (CT) para uma operação ou ação 
específica.

No entanto, a criação manual de uma RFC pode levar cerca de cinco minutos e as equipes da sua 
organização podem precisar enviar várias RFCs todos os dias. Esse padrão ajuda você a automatizar o 
processo de criação de RFC, reduzir o tempo de criação de cada RFC e eliminar erros manuais.    

Esse padrão descreve como usar o código Python para criar automaticamente aStop EC2 instance
RFC que interrompe as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na sua conta do 
AMS. Você pode então aplicar a abordagem desse padrão e a automação do Python a outros tipos de 
RFC. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta AMS Advanced. Para obter mais informações sobre isso, consulte os planos de operações 
do AMS na documentação do AWS Managed Services.
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Arquitetura

• Pelo menos uma instância do EC2 existente em sua conta AMS.
• Uma compreensão de como criar e enviar RFCs no AMS.
• Familiaridade com Python.

Limitações

• Você só pode usar RFCs para alterações em sua conta AMS. Sua conta da AWS usa processos 
diferentes para alterações semelhantes.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• GEMAS
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)
• AWS SDK for Python (Boto3)
• Python e seus pacotes necessários (JSON e Boto3)

 

Automação e escala

Esse padrão fornece código de amostra para automatizar aStop EC2 instance RFC, mas você pode 
usar o código de amostra e a abordagem desse padrão para outros RFCs.

Ferramentas
• AWS Managed Services — O AMS ajuda você a operar sua infraestrutura da AWS com mais eficiência e 

segurança.
• AWS CLI — A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta unificada para gerenciar 

os serviços da AWS. No AMS, a API de gerenciamento de mudanças fornece operações para criar e 
gerenciar RFCs.

• AWS SDK for Python (Boto3) — O SDK para Python facilita a integração de seu aplicativo, biblioteca ou 
script em Python aos serviços da AWS. 

Código

OAMS Stop EC2 Instance.zip arquivo (anexado) contém o código Python para criar umaStop EC2 
instance RFC. Você também pode configurar esse código para enviar uma única RFC para várias 
instâncias do EC2.

Epopeias
Opção 1 — Configurar ambiente para macOS ou Linux

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e valide o Python. 1. Abra uma janela de terminal 
e execute obrew install 
python3 comando.

AWS
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Valide se o Python está 

instalado corretamente 
executando opython --
version comando.

3. Verifique sepip está instalado 
corretamente executando 
opip --version comando.

Instale a AWS CLI. Execute opip install 
awscli --upgrade –user
comando para instalar o AWS 
CLI.

AWS

Instale o Boto3. Execute opip install boto3
comando para instalar o Boto3.

AWS

Instale o JSON. Execute opip install json
comando para instalar o JSON.

AWS

Configure a AMS CLI. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o console do AMS e escolha
Documentação. Faça o download 
do arquivo .zip que contém a 
CLI do AMS, descompacte-o e 
instale-o em sua máquina local.

Depois de instalar o AMS CLI, 
execute oaws amscm help
comando. O resultado fornece 
informações sobre o processo de 
gerenciamento de mudanças do 
AMS.

AWS

Opção 2 — Configurar ambiente para Windows

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e valide o Python. 1. Abra a página de versões do 
Python para Windows, baixe a 
versão mais recente e instale 
o Python.

2. Valide se o Python está 
instalado corretamente 
executando opython --
version comando.

3. Verifique sepip está instalado 
corretamente executando 
opip --version comando.

AWS

Instale a AWS CLI. Execute opip install 
awscli --upgrade –user
comando para instalar o AWS 
CLI.

AWS
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Boto3. Execute opip install boto3
comando para instalar o Boto3.

AWS

Instale o JSON. Execute opip install json
comando para instalar o JSON.

AWS

Configure a AMS CLI. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o console do AMS e escolha
Documentação. Faça o download 
do arquivo .zip que contém a 
CLI do AMS, descompacte-o e 
instale-o em sua máquina local.

Depois de instalar o AMS CLI, 
execute oaws amscm help
comando. O resultado fornece 
informações sobre o processo de 
gerenciamento de mudanças do 
AMS

AWS

Extraia o ID do CT e os parâmetros de execução para o RFC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Extraia o ID do CT, a versão e 
os parâmetros de execução do 
RFC.

Cada RFC tem um ID de 
CT, versão e parâmetros de 
execução diferentes. É possível 
extrair essas informações usando 
uma das seguintes opções:

1. Siga as instruções da seção
Encontrar uma solicitação de 
alteração (RFC) com a CLI
nos exemplos de uso de RFC
da documentação do AWS 
Managed Services.   

2. Abra uma RFC existente de 
um tipo similar ou crie uma 
nova RFC como teste por 
meio do console do AMS. Use 
o ID de CT e os parâmetros 
de execução do RFC. Para 
obter mais informações sobre 
isso, consulte Como encontrar 
uma RFC com o console
na documentação do AWS 
Managed Services.

Observações: Para adaptar 
a automação do Python 
desse padrão para outros 
RFCs, substitua o tipo 

AWS
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de CT e os valores dos 
parâmetros no arquivo de 
códigoams_stop_ec2_instance
Python doAMS Stop EC2 
Instance.zip arquivo 
(anexado) por aqueles que você 
extraiu.

Execute a automação do Python

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a automação do Python. 1. Faça o downloadAMS Stop 
EC2 Instance.zip do 
arquivo (anexado) para sua 
máquina local e extraia o 
arquivo.

2. Atualizeinput_instances
com as informações da sua 
instância do EC2.

3. Abra um terminal e navegue 
até o caminho do código 
extraído

4. Execute o comando
pythonams_stop_ec2_instance.py.

AWS

Recursos relacionados
• Quais são os tipos de mudança?
• Tutorial da CLI: Pilha de duas camadas de alta disponibilidade (Linux/RHEL)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie um IDE AWS Cloud9 que usa volumes do 
Amazon EBS com criptografia padrão

Criado por Janardhan Malyala (AWS) e Dhrubajyoti Mukherjee

Ambiente: Produção Tecnologias: Operações Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho
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Resumo

Serviços da AWS: AWS Cloud9; 
AWS KMS

Resumo
Você pode usar a criptografia por padrão para aplicar a criptografia de seus volumes do Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) na Nuvem da Amazon Web Services (AWS). 

Você pode criar um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do AWS Cloud9 que usa volumes 
do EBS criptografados por padrão. No entanto, a função vinculada ao serviço AWS Identity and Access 
Management (IAM) para o AWS Cloud9 exige acesso à chave do AWS Key Management Service (AWS 
KMS) para esses volumes do EBS. Se o acesso não for fornecido, o AWS Cloud9 IDE pode falhar ao 
iniciar e a depuração pode ser difícil. 

Esse padrão fornece as etapas para adicionar a função vinculada ao serviço do AWS Cloud9 à chave do 
AWS KMS que é usada pelos volumes do EBS. A configuração descrita por esse padrão ajuda você a criar 
e iniciar com êxito um IDE que usa volumes do EBS com criptografia por padrão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• A criptografia padrão está ativada para volumes do EBS. Para obter mais informações sobre criptografia 

por padrão, consulte Amazon EBS na documentação do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• Uma chave KMS existente gerenciada pelo cliente para criptografar seus volumes do EBS.

Observação: você não precisa criar a função vinculada ao serviço para o AWS Cloud9. Quando você 
cria um ambiente de desenvolvimento do AWS Cloud9, o AWS Cloud9 cria a função vinculada ao serviço 
para você.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• AWS Cloud9
• IAM
• AWS KMS

Ferramentas
• O AWS Cloud9 é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que ajuda você a codificar, criar, 

executar, testar e depurar software. Ele também ajuda você a liberar software para a nuvem da AWS.
• A Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece volumes de armazenamento em bloco para usar 

com instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.
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Epopéias

• AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
ajudar a proteger seus dados.

Epopéias
Encontre o valor da chave de criptografia padrão

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Registre o valor da chave de 
criptografia padrão para os 
volumes do EBS.

Faça login no AWS Management 
Console e abra o console do 
Amazon EC2. Escolha o painel 
EC2 e, em seguida, escolha
Criptografia do EBS em Atributos 
da conta. Copie e registre o valor 
na chave de criptografia padrão.

Arquiteto de nuvem, DevOps 
engenheiro

Forneça acesso à chave do AWS KMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça ao AWS Cloud9 acesso 
à chave KMS para volumes do 
EBS.

1. Abra o console do AWS KMS 
e escolha Chaves gerenciadas 
pelo cliente. Selecione a 
chave do AWS KMS usada 
para criptografia do Amazon 
EBS e escolha Exibir chave.

2. Na guia Política de chaves, 
confirme se você pode ver o 
formato de texto da política 
de chaves. Se você não 
conseguir ver o formulário de 
texto, escolha Alternar para o 
modo de exibição de política.

3. Escolha Edit (Editar). 
Adicione o código na 
seção Informações 
adicionais (p. 2357) à política 
e escolha Salvar alterações. 
As mudanças na política 
permitem que a função 
vinculada ao serviço do AWS 
Cloud9AWSServiceRoleForAWSCloud9,, 
acesse a chave.

Para obter mais informações 
sobre a atualização de uma 
política de chaves, consulte
Como alterar uma política de 
chaves (documentação do AWS 
KMS).

Arquiteto de nuvem, DevOps 
engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Importante: a função vinculada 
ao serviço para o AWS Cloud9 é 
criada automaticamente quando 
você inicia seu primeiro IDE. 
Para obter mais informações, 
consulte Criar uma função 
vinculada ao serviço na 
documentação do AWS Cloud9. 

Crie e inicie o IDE

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e inicie o AWS Cloud9 IDE. Abra o console do AWS Cloud9 
e escolha Criar ambiente.
Configure o IDE de acordo 
com seus requisitos seguindo 
as etapas de Criação de um 
ambiente EC2 na documentação 
do AWS Cloud9. 

Arquiteto de nuvem, DevOps 
engenheiro

Recursos relacionados
• Criptografe volumes do EBS usados pelo AWS Cloud9
• Crie uma função vinculada ao serviço para o AWS Cloud9
• Crie um ambiente do EC2 no AWS Cloud9

Informações adicionais
Atualizações de políticas chaves do AWS KMS

Substitua <aws_accountid> pelo seu ID de conta da AWS.

{ 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::<aws_accountid>:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
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Encontre recursos da AWS com base na 

data de criação usando o AWS Config

                "AWS": "arn:aws:iam::<aws_accountid>:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:ListGrants", 
                "kms:RevokeGrant" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
                } 
            } 
        }

Encontre recursos da AWS com base na data de 
criação usando as consultas avançadas do AWS 
Config

Criado por Inna Saman (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Operações; 
segurança, identidade e 
conformidade

Serviços da AWS: AWS Config; 
Amazon EBS; Amazon EC2; 
Amazon S3; AWS Lambda

Resumo
Esse padrão mostra como encontrar recursos da AWS com base na data de criação usando o recurso de 
consulta avançada do AWS Config.

As consultas avançadas do AWS Config usam um subconjunto do SQL para consultar o estado 
da configuração dos recursos da AWS para gerenciamento de inventário, inteligência operacional, 
segurança e conformidade. Você pode usar essas consultas para encontrar recursos da AWS em uma 
única conta e região da AWS ou em várias contas e regiões. Ao executar uma consulta que usa a
resourceCreationTimepropriedade, você pode retornar uma lista dos seus recursos da AWS com base na 
data de criação específica. Você pode executar consultas avançadas do AWS config usando qualquer um 
dos seguintes:

• O editor do AWS Config Query no console do AWS Config
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI)

A consulta de exemplo na seção Informações adicionais desse padrão retorna uma lista de recursos 
da AWS criados em um período específico de 60 dias. A saída da consulta inclui informações sobre o 
seguinte para cada recurso identificado:

• ID da conta
• Região
• Resource name (Nome do recurso)
• ID do recurso
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Pré-requisitos e limitações

• Tipo de recurso
• Tags
• Creation time

A consulta de exemplo também mostra como a lista de inventário pode ter como escopo tipos de recursos 
específicos com um “ONDE... Declaração IN”. Você pode usar uma consulta semelhante para encontrar 
outros tipos de recursos da AWS que também funcionam com tags.

Observações: Para consultar recursos em várias contas e regiões da AWS ou em uma organização do 
AWS Organizations, você deve usar um agregador do AWS Config. Para obter mais informações, consulte
Agregação de dados de várias contas e regiões no Guia do desenvolvedor do AWS Config. Os recursos 
globais são registrados somente em sua região de origem. Por exemplo, o AWS Identity and Access 
Management (IAM) é um recurso global e está registrado em us-east-1 (região Norte da Virgínia).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma ou mais contas ativas da AWS com o AWS Config ativado para registrar todos os tipos de recursos 
suportados (configuração padrão)

• (Para consultas com várias contas e várias regiões) Um agregador do AWS Config ativado

Limitações

• Os resultados da consulta avançada do AWS Config são paginados. Quando você escolhe exportar, 
até 500 resultados são exportados do AWS Management Console. Você também pode usar APIs para 
recuperar até 100 resultados paginados por vez.

• As consultas avançadas do AWS Config usam um subconjunto do SQL que tem suas próprias 
limitações de sintaxe. Para obter mais informações, consulte Limitações na consulta do estado atual da 
configuração dos recursos da AWS no Guia do desenvolvedor do AWS Config.

Ferramentas
Ferramentas

• O AWS Config oferece uma exibição detalhada dos recursos da conta da AWS e de como eles estão 
configurados. Isso ajuda você a identificar como os recursos estão relacionados entre si e como suas 
configurações mudaram ao longo do tempo.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

Épicos
Execute uma consulta avançada do AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se os recursos que 
você está consultando são 
compatíveis com o AWS Config.

Para obter uma lista completa 
dos recursos da AWS que o 
AWS Config oferece suporte, 
consulte Tipos de recursos 

Administrador da nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
compatíveis no Guia do 
desenvolvedor do AWS Config.

Verifique se o gravador de 
configuração está criado e em 
execução.

Siga as instruções em
Gerenciando o gravador de 
configuração no Guia do 
desenvolvedor do AWS Config.

Observação: o AWS Config 
cria e inicia automaticamente 
o gravador de configuração 
padrão.

Administrador da nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a consulta. Siga as instruções em Consulta 
usando o editor de consultas 
SQL (console) ou Consulta 
usando o editor de consultas 
SQL (AWS CLI) no Guia do 
desenvolvedor do AWS Config.

Observações: Se você receber 
erros ao executar comandos da 
AWS CLI, certifique-se de estar 
usando a versão mais recente da 
AWS CLI.

Para consultas de conta e região 
da AWS em uma única conta da 
AWS

Na página Editor de consultas, 
na seção Escopo da consulta, 
certifique-se de escolher
Somente esta conta e região.

Para consultas com várias contas 
e várias regiões

Na página do editor de consultas, 
na seção Escopo da consulta, 
certifique-se de criar e selecionar 
um agregador do AWS Config. 
Para obter mais informações, 
consulte Agregação de dados 
de várias contas e regiões no
Guia do desenvolvedor do AWS 
Config.

Se as consultas em várias 
contas ou regiões não estiverem 
funcionando, siga as instruções 
em Solução de problemas 
para agregação de dados 
multirregionais de várias contas
no Guia do desenvolvedor do 
AWS Config.

Observação: para modificar o 
escopo da consulta com base no
resourceType, use a construção 
WHERE ResourceType IN 
(...). Para ver um exemplo de 
consulta, consulte o Exemplo 
de consulta avançada do AWS 
Config na seção Informações 
adicionais.

Administrador da nuvem
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Informações adicionais
Exemplo de consulta avançada do AWS Config

O exemplo de consulta a seguir retorna uma lista de recursos da AWS criados em um período específico 
de 60 dias. Para obter mais exemplos de consultas avançadas do AWS Config, consulte Exemplos de 
consultas no Guia do desenvolvedor do AWS Config.

SELECT 
  accountId, 
  awsRegion, 
  resourceName, 
  resourceId, 
  resourceType, 
  resourceCreationTime, 
  tags
WHERE 
  resourceType IN ( 
    'AWS::CloudFormation::Stack', 
    'AWS::EC2::VPC', 
    'AWS::EC2::Volume', 
    'AWS::EC2::Instance', 
    'AWS::RDS::DBInstance', 
    'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer', 
    'AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct', 
    'AWS::EC2::NetworkInterface', 
    'AWS::EC2::Subnet', 
    'AWS::EC2::SecurityGroup', 
    'AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup', 
    'AWS::Lambda::Function', 
    'AWS::DynamoDB::Table', 
    'AWS::S3::Bucket' 
  ) 
  AND resourceCreationTime BETWEEN '2022-05-23T00:00:00.000Z' AND 
 '2022-07-23T17:59:51.000Z'
ORDER BY 
  accountId ASC, 
  resourceType ASC

Privacidade e proteção de dados

O AWS Config é ativado em cada região da AWS separadamente. Para cumprir os requisitos regulatórios, 
considerações especiais precisam ser aplicadas, como a criação de agregadores regionais separados. 
Para obter mais informações, consulte Proteção de dados no AWS Config no Guia do desenvolvedor do 
AWS Config.

Permissões do IAM

A política gerenciada AWS_ConfigRole AWS é necessária como um conjunto mínimo de permissões para 
executar consultas avançadas do AWS Config. Para obter mais informações, consulte a política de funções 
do IAM para obter detalhes de configuração na seção Permissões para a função do IAM atribuída ao AWS 
Config do Guia do desenvolvedor do AWS Config.

Veja os detalhes do snapshot do EBS para sua 
conta ou organização da AWS
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Resumo

Criado por Arun Chandapillai (AWS) e Parag Nagwekar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Operações; 
armazenamento e backup

Serviços da AWS: Amazon EBS

Resumo
Esse padrão descreve como você pode gerar automaticamente um relatório sob demanda de todos os 
snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) em sua conta Amazon Web Services (AWS) ou 
unidade organizacional (OU) no AWS Organizations. 

O Amazon EBS é um easy-to-use serviço de armazenamento em blocos de alto desempenho desenvolvido 
para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Um volume do EBS oferece armazenamento 
persistente e durável que você pode anexar às suas instâncias do EC2. Você pode usar volumes do EBS 
como armazenamento primário para seus dados e fazer um point-in-time backup dos volumes do EBS 
criando um snapshot. É possível usar o do AWS Management Console ou a AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) para ver os detalhes de EBS Esse padrão fornece uma forma programática de recuperar 
informações sobre todos os snapshots do EBS em sua conta ou OU da AWS.

Você pode usar o script fornecido por esse padrão para gerar um arquivo de valores separados por 
vírgula (CSV) que tenha as seguintes informações sobre cada instantâneo: ID da conta, ID do instantâneo, 
ID e tamanho do volume, data em que o instantâneo foi obtido, ID da instância e descrição. Se seus 
instantâneos do EBS estiverem marcados, o relatório também incluirá os atributos do proprietário e da 
equipe.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• AWS CLI versão 2 instalada e configurada
• Função de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) da AWS com as permissões apropriadas 

(permissões de acesso para uma conta específica ou para todas as contas em uma OU, se você estiver 
planejando executar o script a partir do AWS Organizations)

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho de script que gera um relatório sob demanda de snapshots 
do EBS que estão espalhados por várias contas da AWS em uma OU.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias do EC2. 

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.
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Epopeias

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda você a consolidar várias 
contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada.

Código

O código do aplicativo de amostra usado nesse padrão está disponível em GitHub, no aws-ebs-snapshots-
awsorganizationsrepositório. Siga as instruções da próxima seção para usar os arquivos de amostra.

Epopeias
Baixar o script

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download do script Python Faça o download do script
GetSnapshotDetailsAllAccountsOU.py
do GitHub repositório.

AWS geral

Obtenha detalhes do snapshot do EBS para uma conta da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script do Python. Execute o comando :

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file <output-file>.csv --
region <region-name> 

where<output-file> se refere 
ao arquivo de saída CSV no qual 
você deseja que as informações 
sobre os snapshots do EBS 
sejam colocados e<region-
name> é a região da AWS 
em que os instantâneos são 
armazenados. Por exemplo:

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file snapshots.csv --
region us-east-1 

AWS geral

Obtenha detalhes do snapshot do EBS para uma organização

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script do Python. Execute o comando :

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file <output-file>.csv 
 --role <IAM-role> --region 
 <region-name> 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
where<output-file> se 
refere ao arquivo de saída CSV 
no qual você deseja que as 
informações sobre os snapshots 
do EBS sejam colocados,<IAM-
role> é uma função que fornece 
permissões para acessar AWS 
Organizations e<region-name>
é a região da AWS em que os 
snapshots são armazenados. Por 
exemplo:

python3 getsnapshotinfo.py 
 --file snapshots.csv --
role <IAM role> --region us-
west-2

Recursos relacionados
• Documentação do Amazon EBS
• Ações do Amazon EBS
• Referência da API do Amazon EBS
• Melhorar o desempenho do Amazon EBS
• Recursos do Amazon EBS
• Preços do EBS snapshot

Informações adicionais
Tipos de snapshot do EBS

O Amazon EBS fornece três tipos de snapshots, com base na propriedade e no acesso:

• De sua propriedade — por padrão, só você pode criar volumes a partir dos snapshots que possui.
• Instantâneos públicos — Você pode compartilhar instantâneos publicamente com todas as outras 

contas da AWS. Para criar um snapshot público, você modifica as permissões de um snapshot para 
compartilhá-lo com as contas AWS que você especificar. Os usuários autorizados por é possívelrão 
usar os snapshots que você compartilhar criando seus próprios volumes do EBS, ao passo que seu 
snapshot original não será afetado. Você também pode disponibilizar os snapshots não criptografados 
publicamente para todos os usuários da AWS. No entanto, você não pode disponibilizar os snapshots 
criptografados publicamente por motivos de segurança. Instantâneos públicos representam um risco 
significativo de segurança devido à possibilidade de expor dados pessoais e confidenciais. É altamente 
recomendável não compartilhar seus snapshots do EBS com todas as contas da AWS. Para obter mais 
informações sobre como compartilhar snapshots, consulte a documentação da AWS.

• Instantâneos privados — Você pode compartilhar instantâneos de forma privada com contas individuais 
da AWS que você especificar. Para compartilhar o snapshot de forma privada com contas específicas 
da AWS, siga as instruções na documentação da AWS e escolha Privado para a configuração de 
permissões. Os usuários autorizados por é possívelrão usar os snapshots que você compartilhar para 
criar os próprios volumes do EBS, ao passo que seu snapshot original não será afetado.

Visões gerais e procedimentos
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A tabela a seguir fornece links para mais informações sobre instantâneos do EBS, incluindo como 
você pode reduzir os custos de volume do EBS localizando e excluindo instantâneos não utilizados e 
arquivando instantâneos raramente acessados que não exigem recuperação rápida ou frequente. 

Para obter informações sobre Consulte

Instantâneos, seus recursos e limitações Criar snapshots do Amazon EBS

Como criar um instantâneo console do: console: Criar um snapshot

AWS CLI: comando create-snapshot

Por exemplo:

aws ec2 create-snapshot --volume-id 
 vol-1234567890abcdef0 --description " 
 volume snapshot"

Excluindo instantâneos (informações gerais) Excluir um snapshot do Amazon EBS

Como excluir um instantâneo console do: console: Excluir um instantâneo

AWS CLI: comando delete-snapshot

Por exemplo:

aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id 
 snap-1234567890abcdef0

Arquivamento de instantâneos (informações gerais) Arquivar snapshots do Amazon EBS

Arquivo de snapshots do Amazon EBS (publicação 
no blog)

Como arquivar um instantâneo console do: console: Arquivar um snapshot

AWS CLI: modify-snapshot-tier comando

Como recuperar um instantâneo arquivado console do: console: Restaurar um snapshot 
arquivado

AWS CLI: restore-snapshot-tier comando

Preços do Snapshot Preços do Amazon EBS

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é o período mínimo de arquivamento?

O período de arquivamento mínimo é de 90 dias.

Quanto tempo seria necessário para restaurar um snapshot arquivado?

Pode levar até 72 horas para restaurar um snapshot arquivado da camada de arquivo para a camada 
padrão, dependendo do tamanho do snapshot.

Os instantâneos arquivados são instantâneos completos?

Os snapshots arquivados são sempre snapshots completos.
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Quais instantâneos um usuário pode arquivar?

Só é possível arquivar os snapshots que você possui na sua conta.

É possível arquivar um snapshot do dispositivo raiz de uma imagem de máquina da Amazon (AMI) 
registrada?

Não, não é possível arquivar um snapshot do volume raiz de uma AMI registrada.

Quais são as considerações de segurança para compartilhar um snapshot?

Ao compartilhar um snapshot, você está oferecendo a outras pessoas o acesso a todos os dados no 
snapshot. Compartilhe snapshots somente com as pessoas de sua confiança.

Como compartilhar um snapshot com outra região da AWS?

Os snapshots são restritos à região na qual foram criados. Para compartilhar um snapshot com outra 
região, copie o snapshot nessa região e, em seguida, compartilhe a cópia.

Você pode compartilhar instantâneos criptografados?

Você não pode compartilhar snapshots criptografados com a chave gerenciada pela AWS. É possível 
compartilhar snapshots criptografados somente com uma chave gerenciada pelo cliente. Ao compartilhar 
um snapshot criptografado, também é necessário compartilhar a chave gerenciada pelo cliente usada para 
criptografar o snapshot.

E quanto aos instantâneos não criptografados?

É possível compartilhar snapshots não criptografados publicamente.

Mais padrões
• Permitir acesso de gravação de instâncias do EC2 aos buckets do S3 em contas AMS (p. 2704)
• Automatize as verificações de segurança para cargas de trabalho de várias contas usando o Amazon 

Inspector e o AWS Security Hub (p. 2407)
• Reative automaticamente a AWS CloudTrail usando uma regra de remediação personalizada no AWS 

Config (p. 2412)
• Configure o registro e o monitoramento de eventos de segurança em seu ambiente de AWS 

IoT (p. 1076)
• Coneca a uma instância do Amazon EC2 usando o Gerenciador de sessões (p. 984)
• Crie alarmes para métricas personalizadas usando a detecção de CloudWatch anomalias da 

Amazon (p. 1198)
• Habilite a Amazon GuardDuty condicionalmente usando CloudFormation modelos da AWS (p. 2510)
• Melhore o desempenho operacional habilitando o Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 

OUs da AWS com o AWS CDK (p. 1206)
• Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma conta de AWS Managed Services (p. 1530)
• Instale o agente e CloudWatch o agente SSM nos nós de trabalho do Amazon EKS usando 

preBootstrapCommands (p. 346)
• Integre o controlador universal Stonebranch com a modernização do mainframe da AWS (p. 2185)
• Lance um CodeBuild projeto em todas as contas da AWS usando Step Functions e uma função proxy 

Lambda (p. 853)
• Monitore e corrija a exclusão programada das chaves do AWS KMS (p. 2543)
• Execute tarefas de automação do AWS Systems Manager de forma síncrona a partir do AWS Step 

Functions (p. 2684)
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• Execute cargas de trabalho programadas e orientadas por eventos em grande escala com o AWS 
Fargate (p. 2242)

• Configure a detecção de CloudFormation desvios da AWS em uma organização multirregional e com 
várias contas (p. 1202)

• Marque anexos do Transit Gateway automaticamente usando o AWS Organizations (p. 2335)
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Gerencie centralmente os 

inquilinos em vários produtos SaaS

Software as a service (SaaS, 
software como serviço)

Tópicos
• Gerencie inquilinos em vários produtos SaaS em um único plano de controle (p. 2369)
• Mais padrões (p. 2377)

Gerencie inquilinos em vários produtos SaaS em 
um único plano de controle

Criado por Ramanna Avancha (AWS), Jenifer Pascal (AWS), Kishan Kavala (AWS) e Anusha Mandava 
(AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: SaaS Serviços da AWS: Amazon API 
Gateway; Amazon Cognito; AWS 
Lambda; AWS Step Functions; 
Amazon DynamoDB

Resumo
Esse padrão mostra como gerenciar os ciclos de vida dos inquilinos em vários produtos de software como 
serviço (SaaS) em um único plano de controle na Nuvem AWS. A arquitetura de referência fornecida pode 
ajudar as organizações a reduzir a implementação de recursos redundantes e compartilhados em seus 
produtos SaaS individuais e fornecer eficiências de governança em grande escala.

Grandes empresas podem ter vários produtos SaaS em várias unidades de negócios. Esses produtos 
geralmente precisam ser provisionados para uso por locatários externos em diferentes níveis de 
assinatura. Sem uma solução comum para locatários, os administradores de TI devem dedicar tempo 
ao gerenciamento de recursos indiferenciados em várias APIs SaaS, em vez de se concentrar no 
desenvolvimento dos principais recursos do produto.

A solução comum para locatários fornecida nesse padrão pode ajudar a centralizar o gerenciamento de 
muitos dos recursos compartilhados do produto SaaS de uma organização, incluindo o seguinte:

• Segurança
• Aprovisionamento de inquilinos
• Armazenamento de dados do inquilino
• Comunicações do inquilino
• Gestão do produto
• Registar monitoramento de métricas
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Conhecimento do Amazon Cognito ou de um provedor de identidades (IdP) de terceiros
• Conhecimento do Amazon API Gateway
• Conhecimento do AWS Lambda
• Conhecimento do Amazon DynamoDB
• Conhecimento do AWS Identity and Access Management (IAM)
• Conhecimento do AWS Step Functions
• Conhecimento da AWS CloudTrail e da Amazon CloudWatch
• Conhecimento de bibliotecas e código Python
• Conhecimento de APIs SaaS, incluindo os diferentes tipos de usuários (organizações, inquilinos, 

administradores e usuários de aplicativos), modelos de assinatura e modelos de isolamento de inquilinos
• Conhecimento dos requisitos de SaaS de vários produtos da sua organização e das assinaturas de 

vários locatários

Limitações

• As integrações entre a solução comum do locatário e os produtos SaaS individuais não são abordadas 
nesse padrão.

• Esse padrão implanta o serviço Amazon Cognito somente em uma única região da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon API Gateway
• Amazon Cognito
• AWS CloudTrail
• Amazônia CloudWatch
• Amazon DynamoDB
• IAM
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Step

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para gerenciar os ciclos de vida dos 
inquilinos em vários produtos SaaS em um único plano de controle na nuvem da AWS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:
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Ferramentas

1. Um usuário da AWS inicia ações de provisionamento de inquilinos, provisionamento de produtos ou 
ações relacionadas à administração fazendo uma chamada para um endpoint do API Gateway.

2. O usuário é autenticado por um token de acesso recuperado de um grupo de usuários do Amazon 
Cognito ou de outro IdP.

3. As tarefas individuais de provisionamento ou administração são executadas por funções do Lambda que 
são integradas aos endpoints da API Gateway API.

4. As APIs de administração para a solução comum de locatários (para locatários, produtos e usuários) 
reúnem todos os parâmetros de entrada, cabeçalhos e tokens necessários. Em seguida, as APIs de 
administração invocam as funções associadas do Lambda.

5. As permissões do IAM para as APIs de administração e as funções do Lambda são validadas pelo 
serviço IAM.

6. As funções do Lambda armazenam e recuperam dados dos catálogos (para inquilinos, produtos e 
usuários) no DynamoDB e no Amazon S3.

7. Depois que as permissões são validadas, um fluxo de trabalho do AWS Step Functions é invocado para 
realizar uma tarefa específica. O exemplo no diagrama mostra um fluxo de trabalho de provisionamento 
de inquilinos.

8. As tarefas individuais do fluxo de trabalho do AWS Step Functions são executadas em um fluxo de 
trabalho predeterminado (máquina estadual).

9. Todos os dados essenciais necessários para executar a função Lambda associada a cada tarefa do 
fluxo de trabalho são recuperados do DynamoDB ou do Amazon S3. Talvez outros recursos da AWS 
precisem ser provisionados usando um CloudFormation modelo da AWS.

10.Se necessário, o fluxo de trabalho envia uma solicitação para provisionar recursos adicionais da AWS 
para um produto SaaS específico na conta da AWS desse produto.

11.Quando a solicitação é bem-sucedida ou falha, o fluxo de trabalho publica a atualização de status como 
uma mensagem para um tópico do Amazon SNS.

12.O Amazon SNS está inscrito no tópico Amazon SNS do fluxo de trabalho Step Functions.
13.Em seguida, o Amazon SNS envia a atualização do status do fluxo de trabalho de volta ao usuário da 

AWS.
14.Registros das ações de cada serviço da AWS, incluindo uma trilha de auditoria de chamadas de API, 

são enviados para CloudWatch. Regras e alarmes específicos podem ser configurados CloudWatch 
para cada caso de uso.

15.Os logs são arquivados em buckets do Amazon S3 para fins de auditoria.

Automação e escala

Esse padrão usa um CloudFormation modelo para ajudar a automatizar a implantação da solução comum 
para locatários. O modelo também pode ajudar você a aumentar ou diminuir rapidamente os recursos 
associados.

Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com CloudFormation modelos da AWS no Guia 
CloudFormation do usuário da AWS.

Ferramentas
Ferramentas

• O Amazon API Gateway ajuda você a criar, publicar, manter, monitoramento e proteger REST, HTTP e 
WebSocket APIs em qualquer escala.

• O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para aplicativos Web 
e móveis.

• CloudTrailA AWS ajuda você a auditar a governança, a conformidade e o risco operacional da sua conta 
da AWS.
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Práticas recomendadas

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitoramento das métricas dos recursos da AWS e das aplicações 
que você executa na AWS em tempo real.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido, previsível e escalável.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente. Assim, você paga apenas pelo tempo de computação usado. Assim, você paga 
apenas pelo tempo de computação usado. Assim, você paga apenas pelo tempo de computação que 
usa. Assim,

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda com outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios.

Práticas recomendadas
A solução nesse padrão usa um único plano de controle para gerenciar a integração de vários inquilinos e 
fornecer acesso a vários produtos SaaS. O plano de controle ajuda os usuários administrativos a gerenciar 
outros quatro planos específicos de recursos:

• Avião de segurança
• Plano do fluxo de trabalho
• plano de comunicação
• Plano de log e monitoramento do

Epopéias
Configurar o plano de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Estabeleça os requisitos 
para sua plataforma SaaS 
multilocatária.

Estabeleça requisitos detalhados 
para o seguinte:

• Locatários
• Usuários
• Funções
• Produtos de SaaS do
• Assinaturas
• Trocas de perfis

Arquiteto de nuvem, 
administrador de sistemas da 
AWS

Configure o serviço do Amazon 
Cognito.

Siga as instruções em Introdução 
ao Amazon Cognito no Guia 
do desenvolvedor do Amazon 
Cognito.

Arquiteto de nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure as políticas de IAM 
necessárias.

Crie as políticas de IAM 
necessárias para seu caso de 
uso. Em seguida, mapeie as 
políticas para as funções do IAM 
no Amazon Cognito.

Para obter mais informações, 
consulte Gerenciamento do 
acesso usando políticas e
controle de acesso baseado 
em funções no Guia do 
desenvolvedor do Amazon 
Cognito.

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem, segurança 
AWS IAM

Configure as permissões de API 
necessárias.

Configure as permissões de 
acesso do API Gateway usando 
funções e políticas do IAM e 
autorizadores Lambda.

Para obter instruções, consulte 
as seguintes seções do Guia 
do desenvolvedor do Amazon 
API Gateway do Amazon API 
Gateway:

• Controlar o acesso a uma API 
com permissões do IAM

• Usar os autorizadores do API 
Gateway Lambda

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem

Configurar o plano de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os catálogos de dados 
necessários.

1. Crie tabelas do DynamoDB 
para armazenar dados para 
os catálogos de usuários. 
Certifique-se de incluir 
atributos e funções do usuário. 
Além disso, certifique-se de 
realizar a modelagem de 
dados nas tabelas do catálogo 
para manter os atributos 
necessários e opcionais para 
cada usuário e função.

2. Crie tabelas do DynamoDB 
para armazenar dados para 
os catálogos de produtos. 
Certifique-se de modelar os 
casos de uso específicos para 
seus produtos SaaS.

3. Crie tabelas do DynamoDB 
para armazenar dados para 

DBA
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os catálogos de inquilinos. 
Certifique-se de configurar 
modelos de assinatura 
para inquilinos, produtos 
e licenciamento para 
assinaturas e tags com vários 
SaaS.

Para obter mais informações, 
consulte Configuração do 
DynamoDB no Guia do 
desenvolvedor do Amazon 
DynamoDB.

Configurar o plano de controle

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie funções Lambda e APIs do 
API Gateway para executar as 
tarefas necessárias do plano de 
controle.

Crie funções Lambda separadas 
e APIs do API Gateway para 
adicionar, excluir e gerenciar o 
seguinte:

• Usuários
• Locatários
• Produtos

Para obter mais informações, 
consulte Como usar o AWS 
Lambda com o Amazon 
API Gateway no Guia do 
desenvolvedor do AWS Lambda.

Desenvolvedor de aplicativos

Configurar o plano do fluxo de trabalho

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique as tarefas que os 
fluxos de trabalho do AWS Step 
Functions devem executar.

Identifique e documente os 
requisitos detalhados do fluxo de 
trabalho do AWS Step Functions 
para o seguinte:

• Usuários
• Locatários
• Produtos

Importante: Certifique-se de que 
as principais partes interessadas 
aprovem os requisitos.

Proprietário do aplicativo
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os fluxos de trabalho 
necessários do AWS Step 
Functions.

1. Crie os fluxos de trabalho 
necessários para usuários, 
inquilinos e produtos no AWS 
Step Functions. Para obter 
mais informações, consulte 
o Guia do desenvolvedor do 
AWS Step Functions.

2. Identifique os mecanismos 
de repetição e tratamento 
de erros. Para obter mais 
informações, consulte Como
lidar com erros, novas 
tentativas e adicionar alertas 
às máquinas do Step Function 
State no blog da AWS.

3. Implemente as etapas do 
fluxo de trabalho usando as 
funções do Lambda. Para 
obter instruções, consulte
Como criar uma máquina de 
estado do Step Functions que 
usa o Lambda no Guia do 
desenvolvedor do AWS Step 
Functions.

4. Integre quaisquer serviços 
externos com o AWS 
Step Functions conforme 
necessário.

5. Mantenha o status de cada 
fluxo de trabalho em uma 
tabela do DynamoDB e 
comunique o status de cada 
fluxo de trabalho usando o 
Amazon SNS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
líder de construção

Configurar o plano de comunicação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie tópicos do Amazon SNS. Crie tópicos do Amazon SNS 
para receber notificações sobre o 
seguinte:

• Status do fluxo de trabalho
• Erros
• Tentativas

Para obter mais informações, 
consulte Criação de um tópico do 
SNS no Guia do desenvolvedor 
do Amazon SNS.

Proprietário do aplicativo, 
arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inscreva endpoints em cada 
tópico do Amazon SNS.

Para receber mensagens 
publicadas em um tópico do 
Amazon SNS, você deve assinar 
um endpoint para cada tópico.

Para obter mais informações, 
consulte Assinatura de um tópico 
do Amazon SNS no Guia do 
desenvolvedor do Amazon SNS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
arquiteto de nuvem

Configurar o plano de log e monitoramento do

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative o registro para cada 
componente da solução comum 
para inquilinos.

Ative o registro no nível do 
componente para cada recurso 
na solução comum de locatário 
que você criou.

Para obter instruções, consulte o 
seguinte:

• Como faço para ativar 
CloudWatch os registros 
para solucionar problemas 
com minha API REST API 
ou WebSocket API do API 
Gateway?  (Centro de 
Conhecimento da AWS)

• Registro usando CloudWatch 
registros (Guia do 
desenvolvedor do AWS Step 
Functions)

• Registro de funções do AWS 
Lambda em Python (Guia 
do desenvolvedor do AWS 
Lambda)

• Registro e monitoramento no 
Amazon Cognito (Guia do 
desenvolvedor do Amazon 
Cognito)

• Monitoramento com a 
Amazon CloudWatch (Guia 
do desenvolvedor do Amazon 
DynamoDB)

Observação: você pode 
consolidar os registros de 
cada recurso em uma conta de 
registro centralizada usando 
as políticas do IAM. Para obter 
mais informações, consulte

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de sistemas da 
AWS, administrador de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Registro centralizado e barreiras 
de segurança para várias contas.

Provisione e implante a solução comum para locatários

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie CloudFormation modelos. Automatize a implantação 
e a manutenção da solução 
completa de locatários comuns e 
de todos os seus componentes 
usando CloudFormation 
modelos.

Para obter mais informações, 
consulte o Guia CloudFormation 
do usuário da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, 
CloudFormation desenvolvedor

Recursos relacionados
• Controlar o acesso a uma API REST usando um grupo de usuários do Amazon Cognito como 

autorizador (Guia do desenvolvedor do Amazon API Gateway do Amazon API Gateway)
• Use autorizadores Lambda do API Gateway (Guia do desenvolvedor do Amazon API Gateway)
• Grupos de usuários do Amazon Cognito (Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito)
• CloudWatch Console entre contas e regiões (Guia CloudWatch do usuário da Amazon)

Mais padrões
• Automatize a identificação e o planejamento da estratégia de migração usando AppScore (p. 1257)
• Automatize a criação de recursos AppStream 2.0 usando a AWS CloudFormation (p. 928)
• Crie uma arquitetura sem servidor com vários inquilinos no Amazon OpenSearch Service (p. 2091)
• Implemente o isolamento de inquilinos SaaS para o Amazon S3 usando uma máquina de venda 

automática de tokens AWS Lambda (p. 2159)
• Integre o controlador universal Stonebranch com a modernização do mainframe da AWS (p. 2185)
• Integração de inquilinos na arquitetura SaaS para o modelo de silo usando C# e AWS CDK (p. 2249)
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Segurança, identidade e 
conformidade

Tópicos
• Acesse os serviços da AWS a partir de um aplicativo ASP.NET Core usando grupos de identidades do 

Amazon Cognito (p. 2379)
• Autentique o Microsoft SQL Server no Amazon EC2 usando o AWS Directory Service (p. 2384)
• Automatize a federação SAML 2.0 para ambientes de várias contas da AWS que usam o Azure 

AD (p. 2388)
• Automatize a resposta a incidentes e a análise forense (p. 2396)
• Automatize a correção das descobertas do padrão do AWS Security Hub se (p. 2402)
• Automatize as verificações de segurança para cargas de trabalho de várias contas usando o Amazon 

Inspector e o AWS Security Hub (p. 2407)
• Reative automaticamente a AWS CloudTrail usando uma regra de remediação personalizada no AWS 

Config (p. 2412)
• Corrija automaticamente instâncias e clusters de banco de dados Amazon RDS não 

criptografados (p. 2418)
• Alterne automaticamente as chaves de acesso do usuário IAM em grande escala com o AWS 

Organizations e o AWS Secrets Manager (p. 2425)
• Valide e implante automaticamente políticas e funções do IAM em uma conta da AWS usando o 

CodePipeline IAM Access Analyzer e as CloudFormation macros da AWS (p. 2434)
• Integre bidirecionalmente o AWS Security Hub com o software Jira (p. 2439)
• Crie um pipeline para imagens de contêineres reforçadas usando o EC2 Image Builder e o 

Terraform (p. 2449)
• Registro centralizado e barreiras de segurança para várias contas (p. 2458)
• Verifique uma CloudFront distribuição da Amazon para registro de acesso, versão HTTPS e 

TLS (p. 2466)
• Verifique se há entradas de rede de host único nas regras de entrada de grupos de segurança para 

IPv4 e IPv6 (p. 2470)
• Crie um relatório consolidado das descobertas de segurança do Prowler de várias contas da 

AWS (p. 2474)
• Exclua volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) usando o AWS Config e com o AWS 

Config AWS Systems Manager (p. 2494)
• Implemente as automações de segurança para a solução AWS WAF usando o Terraform (p. 2498)
• Gere dinamicamente uma política do IAM com o IAM Access Analyzer usando Step 

Functions (p. 2502)
• Habilite a Amazon GuardDuty condicionalmente usando CloudFormation modelos da AWS (p. 2510)
• Habilite a criptografia de dados transparente no Amazon RDS for SQL Server (p. 2515)
• Garanta que as CloudFormation pilhas da AWS sejam lançadas a partir de buckets autorizados do 

S3 (p. 2519)
• Garanta que os balanceadores de carga da AWS usem protocolos de escuta seguros (HTTPS, SSL/

TLS) (p. 2521)
• Certifique-se de que a criptografia dos dados do Amazon EMR em repouso esteja ativada no 

lançamento (p. 2526)
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Acesse os serviços da AWS a partir do 
ASP.NET usando o Amazon Cognito

• Certifique-se de que um perfil do IAM está associado à uma instância do EC2. (p. 2530)
• Garanta que um cluster do Amazon Redshift seja criptografado na criação da Amazon Redshift na 

criação. (p. 2534)
• Exporte um relatório das identidades do AWS IAM Identity Center e suas atribuições usando 

PowerShell (p. 2538)
• Monitore e corrija a exclusão programada das chaves do AWS KMS (p. 2543)
• Ajude a proteger sub-redes públicas usando o controle de acesso baseado em atributos 

(ABAC) (p. 2548)
• Integre o Okta com o AWS IAM Identity Center para gerenciar usuários, funções e acesso a várias 

contas (p. 2555)
• Gerenciar credenciais usando o AWS Secrets Manager (p. 2563)
• Monitore clusters do Amazon EMR para criptografia em trânsito no lançamento (p. 2567)
• Monitore ElastiCache clusters da Amazon para criptografia em repouso (p. 2571)
• Monitore pares de chaves de instâncias do EC2 usando o AWS Config (p. 2575)
• Monitore ElastiCache clusters para grupos de segurança (p. 2579)
• Monitore a atividade do usuário raiz do IAM (p. 2583)
• Enviar uma notificação quando um usuário do IAM for criado (p. 2589)
• Restrinja o acesso às APIs da AWS para usuários do IAM Identity Center e do IAM por meio de 

intervalos de IP de origem confiáveis (p. 2593)
• Examine os repositórios Git em busca de informações confidenciais e problemas de segurança usando 

git-secrets (p. 2595)
• Envie alertas do AWS Network Firewall para um canal do Slack (p. 2599)
• Simplifique o gerenciamento de certificados privados usando AWS Private CA e AWS RAM (p. 2607)
• Desative os controles padrão de segurança em todas as contas de membros do Security Hub em um 

ambiente com várias contas (p. 2615)
• Atualize as credenciais da AWS CLI do AWS IAM Identity Center usando PowerShell (p. 2619)
• Use o AWS Config para monitorar as configurações de segurança do Amazon Redshift (p. 2624)
• Use o Network Firewall para capturar os nomes de domínio DNS da Indicação de Nome de Servidor 

(SNI) para tráfego de saída (p. 2628)
• Use o Terraform para habilitar automaticamente GuardDuty a Amazon para uma 

organização (p. 2639)
• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift precisam de endpoints SSL (p. 2649)
• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift são lançados em uma VPC (p. 2653)
• Mais padrões (p. 2657)

Acesse os serviços da AWS a partir de um 
aplicativo ASP.NET Core usando grupos de 
identidades do Amazon Cognito

Criado por Bibhuti Sahu (AWS)

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sites e aplicativos 
da web; segurança, identidade, 
conformidade
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Resumo

Serviços da AWS: Amazon 
Cognito

Resumo
Esse padrão discute como você pode configurar grupos de usuários e grupos de identidades do Amazon 
Cognito e, em seguida, habilitar um aplicativo ASP.NET Core para acessar os recursos da AWS após a 
autenticação bem-sucedida.

O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para suas aplicações 
Web e móveis. Os dois principais componentes do Amazon Cognito são grupos de usuários e grupos de 
identidades.

Grupo de usuários é um diretório de usuários no Amazon Cognito. Com um grupo de usuários, seus 
usuários podem fazer login em aplicações Web ou móveis por meio do Amazon Cognito. Os usuários 
também podem fazer login por meio de provedores de identidade social, como o Google, o Facebook, a 
Amazon ou a Apple, e por meio de provedores de identidade SAML.

Os grupos de identidades do Amazon Cognito (identidades federadas) permitem a criação de identidades 
exclusivas para os usuários e federá-las com provedores de identidade. Com um grupo de identidades, 
você pode obter credenciais da AWS da AWS da temporárias e de privilégio limitado para acessar outros 
serviços da AWS. Antes de começar a usar seu novo pool de identidades do Amazon Cognito, você 
deve atribuir uma ou mais funções do AWS Identity and Access Management (IAM) para determinar o 
nível de acesso que você deseja que os usuários do aplicativo tenham aos seus recursos da AWS. Os 
grupos de identidades definem dois tipos de identidades: autenticadas e não autenticadas. Cada tipo de 
identidade pode ter sua própria função no IAM. As identidades autenticadas pertencem aos usuários que 
são autenticados por um provedor de login público (grupos de usuários do Amazon Cognito, Facebook, 
Google, SAML ou qualquer provedor do Amazon Cognito, Facebook, Google, SAML ou qualquer provedor 
do OpenID Connect), enquanto as identidades não autenticadas geralmente pertencem aos usuários 
convidados. Quando o Amazon Cognito receber uma solicitação do usuário, o serviço determina se a 
solicitação está autenticada ou não, a função está associada a esse tipo de autenticação e usa a política 
anexada a essa função para responder à solicitação. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS com permissões do Amazon Cognito e do AWS Identity and Access Management 
(IAM)

• Acesso aos recursos da AWS que você deseja usar
• ASP.NET Core 2.0.0 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon Cognito
• ASP.NET Core

Arquitetura alvo
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Ferramentas

Ferramentas
Ferramentas, SDKs e serviços da AWS

• Visual Studio ou Visual Studio Code
• Amazon. AspNetCore.Identity.Cognito (1.0.4) - NuGet pacote
• AWSSDK.S3 (3.3.110.32) - NuGet pacote
• Amazon Cognito 

Código

O arquivo .zip anexado inclui arquivos de amostra que ilustram o seguinte:

• Como recuperar um token de acesso para o usuário conectado
• Como trocar um token de acesso por credenciais da AWS
• Como acessar o serviço Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) com as credenciais da AWS

Papel do IAM para identidades autenticadas

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "mobileanalytics:PutEvents", 
        "cognito-sync:*", 
        "cognito-identity:*", 
        "s3:ListAllMyBuckets*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Épicos
Criar um grupo de usuários do Amazon Cognito

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um grupo de usuários. Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra o 
console do Amazon Cognito em 
https://console.aws.amazon.com/
cognito/home. Escolha 
“Gerenciar grupos de usuários”. 
No canto superior direito da 
página, escolha “Criar um grupo 
de usuários”. Forneça um nome 
para o seu grupo de usuários, 

Desenvolvedor

2381

https://www.nuget.org/packages/Amazon.AspNetCore.Identity.Cognito/
https://www-0.nuget.org/packages/AWSSDK.S3/3.3.110.32
https://docs.aws.amazon.com/cognito/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
escolha “Review defaults” e 
escolha “Criar grupo”. Observe o 
ID do grupo.

Adicione um cliente da aplicação. Você pode criar um aplicativo 
para usar as páginas da Web 
integradas para fazer login e 
cadastro dos seus usuários. Na 
barra de navegação no lado 
esquerdo da página do grupo de 
usuários, escolha “Clientes do 
aplicativo” em “Configurações 
gerais” e, em seguida, escolha 
“Adicionar um cliente de 
aplicativo”. Dê um nome ao seu 
aplicativo e escolha “Criar cliente 
de aplicativo”. Anote o ID do 
cliente do aplicativo e o segredo 
do cliente (escolha “Mostrar 
detalhes” para ver o segredo do 
cliente).

Desenvolvedor

Criar um grupo de identidades do Amazon Cognito

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo de identidades 
do .

No console do Amazon Cognito, 
escolha “Gerenciar grupos de 
identidades” e, em seguida, 
escolha “Criar novo pool de 
identidades”. Digite um nome 
para o grupo de identidades. Se 
você quiser habilitar identidades 
não autenticadas, selecione essa 
opção na seção “Identidades 
não autenticadas”. Na seção 
“Provedores de autenticação”, 
configure o pool de identidades 
do Cognito definindo o ID do 
grupo de usuários e o ID do 
cliente do aplicativo e, em 
seguida, escolha “Criar pool”.

Desenvolvedor

Atribua funções do IAM para o 
pool de identidades.

Você pode editar as funções do 
IAM para usuários autenticados 
e não autenticados ou manter 
os padrões e escolher “Permitir”. 
Para esse padrão, editaremos 
a função autenticada do IAM 
e forneceremos acesso para 
s3:ListAllMyBuckets. Para obter 
um exemplo de código, consulte 
a função do IAM fornecida na 
seção “Ferramentas usadas”.

Desenvolvedor
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Copie o ID do grupo de 
identidades.

Quando você escolhe “Permitir” 
na etapa anterior, a página 
“Introdução ao Amazon Cognito” 
é exibida. Nesta página, você 
pode copiar o ID do pool de 
identidades da seção “Obter 
credenciais da AWS” ou escolher 
“Editar pool de identidades” no 
canto superior direito e copiar o 
ID do pool de identidades da tela 
exibida.

Desenvolvedor

Configure seu aplicativo de amostra

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o exemplo da aplicação 
Web ASP.NET Core.

Clone o exemplo do aplicativo 
web principal .NET em https://
github.com/aws/aws-aspnet-
cognito-identity -provider.git. 
Navegue até a pasta de 
amostras e abra a solução. 
Neste projeto, você configurará 
o arquivo appsettings.json e 
adicionará uma nova página que 
renderizará todos os buckets do 
S3 após o login bem-sucedido.

Desenvolvedor

Adicione dependências. Adicione uma NuGet 
dependência para a Amazon. 
AspNetCore.Identity.Cognito para 
seu aplicativo ASP.NET Core.

Desenvolvedor

Adicione as chaves e os 
valores de configuração ao 
appsettings.json.

Inclua o código do arquivo 
appsettings.json anexado em seu 
arquivo appsettings.json e, em 
seguida, substitua os espaços 
reservados pelos valores das 
etapas anteriores.

Desenvolvedor

Crie um novo usuário e faça 
login.

Crie um novo usuário no grupo 
de usuários do Amazon Cognito 
e verifique se o usuário existe em 
“Usuários e grupos” no grupo de 
usuários.

Desenvolvedor

Crie uma nova Razor Page 
chamada MyS3Buckets.

Adicione uma nova página 
ASP.NET Core Razor ao 
seu aplicativo de amostra 
e substitua o conteúdo 
de MyS3Bucket.cshtml e 
MyS3Bucket.cshtml.cs da 
amostra anexada. Adicione 
a nova página MyS3Bucket 

Desenvolvedor
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
à navegação na página 
_Layout.cshtml.

Recursos relacionados
• Amazon Cognito
• Grupos de usuários do Amazon Cognito
• Grupos de identidades do Amazon Cognito
• Exemplos de políticas de acesso
• GitHub - Provedor de identidade AWS ASP.NET Cognito

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Autentique o Microsoft SQL Server no Amazon EC2 
usando o AWS Directory Service

Criado por Jagadish Kantubugata (AWS) e Oludahun Bade Ajidahun (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Active Directory Alvo: AWS Directory Service

Tipo R: N/A Carga de trabalho: Microsoft Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
bancos de dados

Serviços da AWS: AWS Directory 
Service

Resumo
Esse padrão descreve como criar um diretório do AWS Directory Service e usá-lo para autenticar o 
Microsoft SQL Server em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

O AWS Directory Service fornece várias maneiras de usar o Amazon Cloud Directory e o Microsoft Active 
Directory (AD) com outros serviços da AWS. Os diretórios armazenam informações sobre usuários, grupos 
e dispositivos, e os administradores os usam para gerenciar o acesso às informações e aos recursos. O 
AWS Directory Service fornece várias opções de diretório para usuários que desejam usar seus aplicativos 
existentes compatíveis com o Microsoft AD ou o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) na nuvem. 
Ele também oferece essas mesmas opções para os desenvolvedores que precisam de um diretório para 
gerenciar usuários, grupos, dispositivos e acesso.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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Arquitetura

• Uma conta ativa da AWS
• Uma virtual private cloud (VPC) com um mínimo de duas sub-redes privadas e duas sub-redes públicas
• Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) para unir o servidor ao domínio

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• A origem pode ser um Active Directory local

Pilha de tecnologia alvo

•  AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)

Arquitetura alvo

Ferramentas
• O SQL Server Management Studio (SSMS) é uma ferramenta para gerenciar o Microsoft SQL Server, 

incluindo acessar, configurar e administrar componentes do SQL Server.

Epopéias
Configurar um diretório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione AWS Managed 
Microsoft AD como o tipo de 
diretório.

No console do AWS Directory 
Service, escolha Diretórios,
Configurar diretório, AWS 
Managed Microsoft AD, Avançar.

DevOps

Selecione a edição. Das edições disponíveis para 
o AWS Managed Microsoft AD, 
escolha Standard Edition.

DevOps

Especifique o nome DNS do 
diretório.

Use um nome de domínio 
totalmente qualificado. Esse 
nome será resolvido apenas 
dentro de sua VPC. Ele 
não precisa ser resolvido 
publicamente.

DevOps

Defina a senha de administrador. Defina a senha do usuário 
administrativo padrão, que se 
chama Admin.

DevOps

Escolher a VPC e as sub-redes Escolha a VPC que conterá seu 
diretório e as sub-redes dos 
controladores de domínio. Se 
você não tiver uma VPC com 

DevOps
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pelo menos duas sub-redes, será 
preciso criar uma.

Review and launch the directory. Revise as informações de edição 
e preço do diretório e escolha
Criar diretório.

DevOps

Execute uma instância do EC2 para SQL Server no domínio

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Selecione uma AMI para SQL 
Server.

As etapas deste épico unem 
perfeitamente uma instância do 
Windows EC2 ao seu diretório do 
AWS Managed Microsoft AD.

No console do Amazon EC2, 
escolha Launch instance e 
selecione a Amazon Machine 
Image (AMI) apropriada para o 
SQL Server.

DevOps, DBA

Configure os detalhes da 
instância.

Configure a instância do 
Windows para atender aos seus 
requisitos do SQL Server.

DevOps, DBA

Selecione o nome do key pair. Selecione um key pair e, em 
seguida, execute a instância.

DevOps, DBA

Adicione uma rede. Você pode escolher a VPC na 
qual seu diretório foi criado.

DevOps, DBA

Selecione uma IAM role (Função 
do IAM).

Em Configurações 
avançadas, selecione um 
perfil do IAM que tenha as 
políticas gerenciadas pela 
AWSAmazonSSMManagedInstanceCore
eAmazonSSMDirectoryServiceAccess
anexado a ele.

DevOps, DBA

Adicione uma sub-rede. Escolha uma das sub-redes 
públicas em sua VPC. A sub-
rede que você escolher deve ter 
todo o tráfego externo roteado 
para um gateway da Internet. 
Caso contrário, não será possível 
conectar-se à instância de 
maneira remota.

DevOps, DBA

Escolha o seu domínio. Escolha o domínio que você 
criou na lista de diretórios de 
união de domínios.

DevOps, DBA

Execute a instância. Escolha Launch Instance 
(Executar instância).

DBA
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Recursos relacionados

Autenticar o SQL Server usando o Directory Service

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login como administrador 
do Windows.

Faça login na instância do 
Windows EC2 usando as 
credenciais de administrador do 
Windows.

DBA

Faça login no SQL Server. Execute o SQL Server 
Management Studio (SSMS) e 
faça login no SQL Server Server 
Server Management Studio 
(SSMS) usando o método de 
autenticação do Windows.

DBA

Crie um login para o usuário do 
diretório.

No SSMS, escolha Segurança e, 
em seguida, escolha Novo login.

DBA

Pesquise um nome de login. Escolha o botão de pesquisa ao 
lado da caixa de texto de login.

DBA

Selecione um local. Na caixa de diálogo Selecionar 
usuário ou grupo, escolha Locais.

DBA

Insira credenciais de rede. Insira as credenciais de rede 
totalmente qualificadas que 
você usou ao criar o serviço de 
diretório; por exemplo:test.com
\admin.

DBA

Selecione o diretório. Escolha o nome do diretório da 
AWS e escolha OK.

DBA

Selecione um nome de objeto. Selecione o usuário para o 
qual você deseja criar o login. 
Selecione o local, escolha o 
diretório inteiro, pesquise o 
usuário e adicione o login.

DBA

Faça login na instância do SQL 
Server.

Faça login na instância do 
Windows EC2 para SQL Server 
usando suas credenciais de 
domínio.

DBA

Faça login no SQL Server como 
usuário do domínio.

Inicie o SSMS e conecte-se 
ao mecanismo de banco de 
dados usando o método de 
autenticação do Windows.

DBA

Recursos relacionados
• Documentação do AWS Directory Service (site da AWS)
• Crie seu diretório do AWS Managed Microsoft AD (documentação do AWS Directory Service)
• Junte-se facilmente a uma instância do Windows EC2 (documentação do AWS Directory Service)
• Microsoft SQL Server na AWS (site da AWS)
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Automatize a federação do SAML 
2.0 para várias contas-e Azure AD

• Documentação do SSMS (site da Microsoft)
• Criar um login no SQL Server (documentação do SQL Server)

Automatize a federação SAML 2.0 para ambientes 
de várias contas da AWS que usam o Azure AD

Criado por Adam Spicer (AWS)

Repositório de código:

• Personalizações da 
AWS Control Tower para 
automatizar a federação SAML 
2.0 com o Azure AD

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
infraestrutura; gerenciamento e 
governança; nuvem híbrida

Carga horária: Microsoft Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS Identity 
and Access Management; 
organizações da AWS; AWS 
Secrets Manager; AWS Control 
Tower

Resumo
As organizações que operam uma estratégia de várias contas na Amazon Web Services (AWS) com a 
AWS Control Tower ou a AWS Organizations podem precisar usar o login único (SSO) do Microsoft Azure 
Active Directory (Azure AD) para federação no Console de Gerenciamento da AWS. Nessas situações, o
AWS IAM Identity Center (sucessor do AWS Single Sign-On) nem sempre se encaixa nos requisitos de 
uma organização. Quando isso ocorre, a federação é obtida usando um aplicativo corporativo no Azure AD 
chamado AWS Single-Account Access. O aplicativo é implantado no Azure AD para cada conta da AWS. 

Conforme descrito em um tutorial da Microsoft sobre a integração do Azure AD SSO com a AWS, o acesso 
programático a cada conta integrada deve ser configurado usando um usuário do AWS Identity and Access 
Management (IAM) em cada conta. O Azure AD usa o usuário do IAM para recuperar funções do IAM 
para sincronizar com o Azure AD. Os administradores de domínio mapeiam essas funções sincronizadas 
para grupos de usuários no Azure AD para permitir que esses usuários se federem na AWS com a função 
apropriada do IAM. 

Se você tiver uma estratégia de várias contas, o processo de implantação manual das etapas de 
integração pode ser complicado e retardar o processo de habilitação da federação em uma nova conta 
da AWS. À medida que cada nova conta da AWS é criada, os administradores de domínio geralmente 
confiam no administrador da nuvem para criar o usuário do IAM, gerar as chaves de acesso programáticas 
e fornecer as chaves aos administradores de domínio de forma segura. Geralmente, esse é um processo 
manual que prolonga o tempo desde a criação da conta até que os usuários possam se federar na conta. 
A solução fornecida nesse padrão acelera esse processo, fornecendo orientação prescritiva e automação 
para permitir que os administradores de domínio obtenham diretamente as chaves de acesso programático 
do usuário do IAM da maneira menos privilegiada, sem precisar envolver terceiros. Como resultado, 
a configuração da federação para uma nova conta da AWS é simplificada por meio de um processo e 
automação aprimorados.
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Pré-requisitos e limitações

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma configuração de várias contas da AWS que usa a AWS Control Tower ou o AWS Organizations
• Aplicativos empresariais (EA) do Azure AD criados para contas de membros e gerenciamento da AWS, 

com o provedor de identidade (IdP) configurado usando os metadados da EA

Limitações

• As contas no escopo devem ser membros da organização da AWS da conta de gerenciamento.
• Todas as contas-escopo devem estar dentro de uma unidade organizacional (UO) da AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologias alvo

Depois de implementar esse padrão, os recursos serão implantados na conta de gerenciamento e na conta 
de cada membro. As tabelas a seguir listam esses recursos. 

Conta de gerenciamento

Recurso da AWS Name (Nome) Descrição

Perfil do IAM AzureAdFederationAdminRole Uma função do IAM com uma 
política de confiança configurada 
para o provedor de identidade 
SAML (IdP) que permite que a 
função seja assumida somente 
por uma função complementar 
para contas de membros na 
organização.

Essa função do IAM atua como 
uma função intermediária para 
que os usuários possam ser 
configurados para se federar na 
conta de gerenciamento com 
essa função e, em seguida, 
assumir a função apropriada nas 
contas dos membros.

Conjunto CloudFormation de 
pilhas da AWS

AzureAdFederationStackSet Um conjunto de pilhas que 
permite implantar uma pilha em 
todas as contas da organização.

Usuário do IAM AzureADAutomationUser O usuário do IAM a ser usado 
pelo Azure AD SSO para 
sincronizar as funções para 
federação.

Grupo do IAM AzureADAutomationGroup O grupo do IAM que 
contém o usuário do 
IAMAzureADAutomationUser.
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Arquitetura

Política gerenciada do IAM AzureADAllowIAMListRoles Uma política que permite 
aiam:ListRoles ação 
em todos os recursos. A 
política é anexada ao grupo 
IAMAzureADAutomationGroup
para permitir que o Azure AD 
sincronize as funções do IAM.

Chave de acesso secreta do 
AWS Secrets Manager

AzureAdFederation / 
CFNUserSecretAccessKey

As chaves de acesso 
programático para o usuário do 
IAMAzureAdAutomationUser, 
que são geradas e armazenadas 
como um segredo no Secrets 
Manager.

Contas de membros

Os recursos implantados nas contas dos membros são criados a partir do conjunto de pilhas 
(AzureAdFederationStackSet) configurado na conta de gerenciamento.

Recurso da AWS Name (Nome) Descrição

Perfil do IAM AzureAdFederationAssumeRoleUma função do IAM com 
uma política de confiança 
configurada para permitir que 
seja assumida por uma função 
complementar criada na conta de 
gerenciamento.

A função permite acesso 
somente para obter o valor 
secreto armazenado no Secrets 
Manager.

Usuário do IAM AzureADAutomationUser O usuário do IAM a ser usado 
pelo Azure AD SSO para 
sincronizar as funções para 
federação.

Grupo do IAM AzureADAutomationGroup O grupo do IAM que 
contém o usuário do 
IAMAzureADAutomationUser.

Política gerenciada do IAM AzureADAllowIAMListRoles Uma política que permite 
aiam:ListRoles ação 
em todos os recursos. A 
política é anexada ao grupo 
IAMAzureADAutomationGroup
para permitir que o Azure AD 
sincronize as funções do IAM.

Chave de acesso secreta do 
Secrets Manager

AzureAdFederation / 
CFNUserSecretAccessKey

As chaves de acesso 
programático para o usuário do 
IAMAzureAdAutomationUser, 
que são geradas e armazenadas 
como um segredo no Secrets 
Manager.
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Arquitetura alvo

A solução implanta uma arquitetura de destino que usa CloudFormation pilhas e conjuntos de pilhas 
da AWS para criar os componentes da federação em todas as contas. O diagrama a seguir ilustra a 
arquitetura de destino.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho para habilitar e configurar a sincronização das funções do 
IAM na conta do membro.

Depois que as contas dos membros forem criadas (etapa 1 no diagrama), um administrador de domínio 
pode obter as chaves de acesso programático do usuário do IAM para todas as contas dos membros 
seguindo estas etapas restantes:

• Etapa 2. Faça a federação na conta de gerenciamento usando a função do 
IAMAzureAdFederationAdminRole.

• Etapa 3. No AWS Management Console, mude a função para uma nova conta de membro usando a 
função do IAMAzureAdFederationAssumeRole.

• Etapa 4. Navegue até o Secrets Manager e recupere as chaves doAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey segredo.

• Etapa 5. No aplicativo corporativo apropriado da AWS no Azure, configure as credenciais do 
administrador de provisionamento usando os segredos recuperados.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CloudFormation: A AWS CloudFormation permite que você crie e provisione implantações de 
infraestrutura da AWS da de maneira previsível e repetível.

• IAM: O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a proteger o acesso a recursos e 
serviços da AWS. Com o IAM, você pode gerenciar de maneira centralizada usuários, credenciais de 
segurança, como chaves de acesso, e permissões que controlam quais recursos da AWS os usuários e 
os aplicativos da AWS podem acessar.

• AWS Organizations: O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que permite 
consolidar várias contas-AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada.

• AWS Control Tower — A AWS Control Tower fornece a maneira mais fácil de configurar e governar 
um ambiente da AWS seguro, compatível e com várias contas, com base nas melhores práticas 
estabelecidas pelo trabalho com milhares de empresas.

• AWS Secrets Manager: O AWS Secrets Manager permite que você alterne, gerencie e recupere 
credenciais de banco de dados, chaves de API e outros segredos durante seu ciclo de vida.

Código

O código-fonte desse padrão está disponível no GitHub repositório AWS Control Tower Customizations. 
O código-fonte inclui dois CloudFormation modelos (arquivos YAML) que você pode usar para implantar a 
arquitetura de destino. Os épicos e histórias na próxima seção fornecem instruções detalhadas para usar 
esses modelos.
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Épicos
Crie a função de administrador da federação e os segredos da conta de 
gerenciamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o CloudFormation 
modelo para criar a função de 
administrador e o usuário do IAM 
na conta de gerenciamento.

Na conta de gerenciamento, 
execute o CloudFormation 
script chamadoazuread-fed-
management-account.yaml
(consulte o GitHub repositório). 
Você precisará especificar 
sua ID de organização da 
AWS e o nome do provedor de 
SAML que existe na conta de 
gerenciamento.

CloudFormation

Crie recursos para assumir funções de federação em todas as contas de 
membros

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um conjunto CloudFormation 
de pilhas para todas as contas de 
membros.

Na conta de gerenciamento, 
use oazuread-fed-member-
account.yaml modelo 
(consulte o GitHub repositório) 
para criar um novo conjunto de 
pilhas com as seguintes opções 
de implantação do conjunto de 
pilhas.

Implante pilhas em unidades 
organizacionais: 

• Especifique todas as OUs 
principais de nível superior 
para contas de membros que 
receberão essa pilha.

• Certifique-se de que a conta 
de gerenciamento e todas 
as outras contas principais 
estejam dentro de uma dessas 
OUs de nível superior.

Regiões: Escolha uma região 
da AWS em que os segredos 
do IAM serão armazenados no 
Secrets Manager.

CloudFormation
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Configurar a sincronização da federação do Azure AD para todas as contas-
membros

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar a sincronização da 
Federação do Azure AD para a 
conta de gerenciamento

A nova função 
nomeadaAzureAdFederationAdminRole
na conta de gerenciamento 
precisa ser mapeada no 
aplicativo corporativo Azure 
AD AWS para permitir que 
um administrador do Azure 
AD configure o processo de 
sincronização de funções para 
todas as contas de membros. 
Siga estas etapas: 

1. Obtenha as chaves de acesso 
programático do usuário do 
IAMAzureADAutomationUser
na conta de gerenciamento 
navegando até o 
Secrets Manager e 
acessando o segredo 
chamadoAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey. 

2. No aplicativo corporativo 
da AWS para a conta de 
gerenciamento, configure as 
credenciais do administrador 
na área de provisionamento 
usando as chaves de acesso 
programático do usuário do 
IAM obtidas na etapa anterior, 
teste a conexão e ative o 
provisionamento. 

3. Aguarde a conclusão 
da sincronização. Em 
seguida,AzureAdFederationAdminRole
mapeie a função para os 
usuários administradores 
apropriados do Azure 
AD dentro do aplicativo 
corporativo da AWS para 
a conta de gerenciamento, 
para que eles tenham 
acesso à função da conta de 
gerenciamento. 

4. Teste o aplicativo corporativo 
da AWS federando-o na conta 
de gerenciamento usando 
aAzureAdFederationAdminRole
função. Teste seu acesso a 
uma das contas de membros 
usando o seguinte processo:

Administrador do Azure AD, 
Secrets Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a. Escolha Trocar funções no 

menu da conta e forneça 
um dos IDs da conta 
do membro e o nome 
daAzureAdFederationAssumeRole
função. 

b. Depois de trocar de função, 
certifique-se de que você 
pode acessar o segredo 
chamadoAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey
no Secrets Manager.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a sincronização da 
federação do Azure AD para 
todas as contas de membros.

Como administrador do Azure 
AD, primeiro faça a federação na 
conta de gerenciamento usando 
aAzureAdFederationAdminRole
função. Para cada conta de 
membro, siga estas etapas: 

1. Na conta de gerenciamento, 
escolha Alternar funções no 
menu da conta e forneça 
um dos IDs da conta 
do membro e o nome 
daAzureAdFederationAssumeRole
função. Em seguida, escolha
Trocar função. 

2. Na conta do membro, 
acesse a chave secreta 
de acesso programático 
do usuário do IAM 
chamadaAzureADFederation / 
CFNUserSecretAccessKey
Secrets Manager. 

3. No aplicativo corporativo da 
AWS de determinada conta 
de membro, configure as 
credenciais de usuário do IAM 
na área de provisionamento 
usando as chaves de acesso 
programático do usuário 
IAM obtidas anteriormente, 
teste a conexão e ative o 
provisionamento. 

4. Verifique se todas as 
funções do IAM da federação 
estão sincronizadas com 
o determinado aplicativo 
corporativo da AWS. Mapeie 
as funções adequadamente 
para os usuários do Azure 
AD. 

Repita essas etapas para cada 
conta de membro.

Administrador do Azure AD, 
Secrets Manager

Recursos relacionados
• AWS Identity and Access Management usando SAML (publicação no blog da AWS)
• Configurar o login único usando o Microsoft Azure Active Directory para Amazon Connect (publicação no 

blog da AWS)
• Tutorial: Integração da autenticação única (SSO) do Azure Active Directory com a AWS (documentação 

da Microsoft)

2395

http://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-identity-and-access-management-using-saml/
http://aws.amazon.com/blogs/contact-center/configure-single-sign-on-using-microsoft-azure-active-directory-for-amazon-connect/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/amazon-web-service-tutorial


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Automatize a resposta a incidentes e a análise forense

Automatize a resposta a incidentes e a análise 
forense

Criado por Lucas Kauffman (AWS) e Tomek Jakubowski (AWS)

Repositório de código:

• aws-automated-incident-
response-e análise forense

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, compatibilidade

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
AWS Lambda; Amazon S3; AWS 
Security Hub; AWS Identity and 
Access Management

Resumo
Esse padrão implanta um conjunto de processos que usam funções do AWS Lambda para fornecer o 
seguinte:

• Uma forma de iniciar o processo de resposta a incidentes com o mínimo de conhecimento
• Processos automatizados e reproduzíveis que estão alinhados com o Guia de Resposta a Incidentes de 

Segurança da AWS
• Separação de contas para operar as etapas de automação, armazenar artefatos e criar ambientes 

forenses

A estrutura automatizada de resposta a incidentes e análise forense segue um processo forense digital 
padrão que consiste nas seguintes fases:

1. Contenção
2. Aquisição
3. Exame
4. Análise

Você pode realizar investigações em dados estáticos (por exemplo, memória adquirida ou imagens de 
disco) e em dados dinâmicos ativos, mas em sistemas separados.

Para obter mais detalhes, consulte a seção Informações adicionais (p. 2402).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Duas contas da AWS:
• Conta de segurança, que pode ser uma conta existente, mas é preferencialmente nova
• Conta forense, de preferência nova

• AWS Organizations configuradas
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• Nas contas dos membros da Organizations:
• A função Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) deve ter acesso ao Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) e ser acessível pelo AWS Systems Manager. Recomendamos usar a função 
gerenciadaAmazonSSMManagedInstanceCore da AWS. Observe que essa função será anexada 
automaticamente à instância do EC2 quando a resposta ao incidente for iniciada. Depois que a 
resposta for concluída, o AWS Identity and Access Management (IAM) removerá todos os direitos da 
instância.

• Endpoints de nuvem privada virtual (VPC) na conta de membro da AWS e nas VPCs de resposta 
e análise de incidentes. Esses endpoints são: Gateway S3, mensagens EC2, mensagens SSM e 
mensagens SSM.

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) instalada nas instâncias do EC2. Se as instâncias do EC2 
não tiverem o AWS CLI instalado, será necessário acesso à Internet para que o snapshot do disco e a 
aquisição de memória funcionem. Nesse caso, os scripts entrarão em contato com a Internet para baixar 
os arquivos de instalação da AWS CLI e os instalarão nas instâncias.

Limitações

• Essa estrutura não pretende gerar artefatos que possam ser considerados provas eletrônicas, 
submissíveis em juízo.

• Atualmente, esse padrão suporta somente instâncias baseadas em Linux executadas na arquitetura x86.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS CloudFormation
• AWS CloudTrail
• AWS Config
• IAM
• Lambda
• Amazon S3
• AWS Key Management System (AWS KMS)
• AWS Security Hub
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Step Functions

Arquitetura alvo

Além da conta do membro, o ambiente de destino consiste em duas contas principais: uma conta de 
segurança e uma conta forense. Duas contas são usadas pelos seguintes motivos:

• Separá-los de qualquer outra conta de cliente para reduzir o raio de explosão em caso de falha na 
análise forense

• Para ajudar a garantir o isolamento e a proteção da integridade dos artefatos que estão sendo 
analisados

• Para manter a investigação confidencial
• Para evitar situações em que os agentes da ameaça possam ter usado todos os recursos imediatamente 

disponíveis para sua conta comprometida da AWS, atingindo cotas de serviço e impedindo que você 
instanciasse uma instância do Amazon EC2 para realizar investigações. 
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Além disso, ter contas separadas de segurança e perícia permite a criação de funções separadas: um 
respondente para obter evidências e um investigador para analisá-las. Cada função teria acesso à sua 
conta separada.

O diagrama a seguir mostra somente a interação entre as contas. Os detalhes de cada conta são 
mostrados nos diagramas subsequentes e um diagrama completo é anexado.

O diagrama a seguir mostra a conta do membro.

1. Um evento é enviado para o tópico do Amazon SNS do Slack.

O diagrama a seguir mostra a conta de segurança.

2. O tópico SNS na conta de segurança inicia eventos forenses.

O diagrama a seguir mostra a conta forense.

A conta Security é onde os dois principais fluxos de trabalho do AWS Step Functions são criados para 
aquisição de memória e imagem de disco. Depois que os fluxos de trabalho são executados, eles acessam 
a conta do membro que tem as instâncias do EC2 envolvidas em um incidente e iniciam um conjunto de 
funções do Lambda que reunirá um despejo de memória ou um despejo de disco. Esses artefatos são 
então armazenados na conta Forensics.

A conta Forensics conterá os artefatos coletados pelo fluxo de trabalho do Step Functions no bucket S3 
de artefatos de análise. A conta Forensics também terá um pipeline do EC2 Image Builder que cria uma 
Amazon Machine Image (AMI) de uma instância forense. Atualmente, a imagem é baseada na estação de 
trabalho SANS SIFT. 

O processo de criação usa o Maintenance VPC, que tem conectividade com a Internet. A imagem pode 
ser usada posteriormente para ativar a instância do EC2 para análise dos artefatos coletados na Analysis 
VPC. 

O Analysis VPC não tem conectividade com a Internet. Por padrão, o padrão cria três sub-redes de análise 
privadas. Você pode criar até 200 sub-redes, que é a cota para o número de sub-redes em uma VPC, 
mas os endpoints da VPC precisam ter essas sub-redes adicionadas para que o AWS Systems Manager 
Sessions Manager automatize a execução de comandos nelas.

Do ponto de vista das melhores práticas, recomendamos usar o AWS CloudTrail e o AWS Config para 
fazer o seguinte: 

• Acompanhe as alterações feitas em sua conta Forensics
• Monitore o acesso e a integridade dos artefatos que são armazenados e analisados

Fluxo de trabalho

O diagrama a seguir mostra as principais etapas de um fluxo de trabalho que inclui o processo e a árvore 
de decisões, desde o momento em que uma instância é comprometida até que ela seja analisada e 
contida.

1. ASecurityIncidentStatus tag foi definida com o valor Analyze? Se sim, faça o seguinte:
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a. Anexe os perfis corretos do IAM para o AWS Systems Manager e o Amazon S3.
b. Envie uma mensagem do Amazon SNS para a fila do Amazon SNS no Slack.
c. Envie uma mensagem do Amazon SNS para a SecurityIncident fila.
d. Invoque a máquina de estado de aquisição de memória e disco.

2. A memória e o disco foram adquiridos? Se não, há um erro.
3. Marque a instância do EC2 com aContain tag.
4. Anexe a função do IAM e o grupo de segurança para isolar totalmente a instância.

Automação e escala

A intenção desse padrão é fornecer uma solução escalável para realizar respostas a incidentes e análises 
forenses em várias contas em uma única organização do AWS Organizations.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar os recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto para interagir com 
serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
seus recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
proteger seus dados.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, portanto, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de segurança na AWS. Também ajuda a 
verificar o ambiente da AWS de acordo com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios. 

• O AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
Nuvem AWS. Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar e 
resolver problemas operacionais, e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS da de modo seguro e 
em grande escala.

Código

Para obter o código e as diretrizes específicas de implementação e uso, consulte o repositório GitHub
Automated Incident Response and Forensics Framework.
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Epopeias
Implante os CloudFormation modelos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante CloudFormation 
modelos.

Os CloudFormation modelos 
são marcados de 1 a 7 com a 
primeira palavra do nome do 
script indicando em qual conta o 
modelo precisa ser implantado. 
Observe que a ordem de 
lançamento dos CloudFormation 
modelos é importante.

• 1-forensic-
AnalysisVPCnS3Buckets.yaml: 
Implantado na conta forense. 
Ele cria os buckets do S3 e 
o Analysis VPC e é ativado 
CloudTrail.

• 2-forensic-
MaintenanceVPCnEC2ImageBuilderPipeline.yaml: 
implanta o pipeline de 
manutenção da VPC e do 
construtor de imagens com 
base no SANS SIFT.

• 3-security_IR-
Disk_Mem_automation.yaml: 
implanta as funções na conta 
de segurança que permitem a 
aquisição de disco e memória.

• 4-
security_LiME_Volatility_Factory.yaml: 
inicia uma função de 
construção para começar a 
criar os módulos de memória 
com base nos IDs de AMI 
fornecidos. Observe que os 
IDs da AMI são diferentes 
entre as regiões da AWS. 
Sempre que precisar de novos 
módulos de memória, você 
pode executar novamente 
esse script com os novos IDs 
de AMI. Considere integrar 
isso com seus pipelines de 
criação de AMI de imagem 
dourada (se usados em seu 
ambiente).

• 5-member-IR-
automation.yaml: cria 
a função de automação de 
resposta a incidentes do 
membro, que inicia o processo 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de resposta a incidentes. Ele 
permite compartilhar volumes 
do Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) entre contas, 
publicar automaticamente 
nos canais do Slack durante 
o processo de resposta a 
incidentes, iniciar o processo 
forense e isolar as instâncias 
após a conclusão do processo.

• 6-forensic-artifact-
s3-policies.yaml: Depois 
de todos os scripts terem 
sido implantados, esse 
script corrige as permissões 
necessárias para todas as 
interações entre contas.

• 7-security-IR-vpc.yaml: 
configura uma VPC usada para 
o processamento do volume de 
resposta a incidentes.

Para iniciar a estrutura de 
resposta a incidentes para 
uma instância específica do 
EC2, crie uma tag com a 
chaveSecurityIncidentStatus
e o valorAnalyze. Isso iniciará 
a função membro do Lambda, 
que iniciará automaticamente o 
isolamento e a memória, bem 
como a aquisição de disco.

Opere a estrutura. A função Lambda também 
remarcará o ativo no final (ou 
em caso de falha) comContain. 
Isso inicia a contenção, que 
isola totalmente a instância 
com um grupo de segurança 
sem entrada/saída e com uma 
função do IAM que proíbe todo o 
acesso.

Siga as etapas no GitHub 
repositório.

Administrador da AWS

Implemente ações personalizadas do Security Hub

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante as ações 
personalizadas do Security Hub 

Para criar uma ação 
personalizada para que você 
possa usar a lista suspensa 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
usando um CloudFormation 
modelo.

do Security Hub, implante 
oModules/SecurityHub 
Custom Actions/
SecurityHubCustomActions.yaml
CloudFormation modelo. 
Em seguida, modifique 
aIRAutomation função em 
cada uma das contas do membro 
para permitir que a função 
Lambda que executa a ação 
assuma aIRAutomation
função. Para obter mais 
informações, consulte o GitHub 
repositório do.

Recursos relacionados
• Guia de resposta a incidentes de segurança da AWS

Informações adicionais
Ao usar esse ambiente, uma equipe do Centro de Operações de Segurança (SOC) pode melhorar seu 
processo de resposta a incidentes de segurança por meio do seguinte:

• Ter a capacidade de realizar análises forenses em um ambiente segregado para evitar o 
comprometimento acidental dos recursos de produção

• Ter um processo padronizado, repetível e automatizado para fazer contenção e análise.
• Oferecer a qualquer proprietário ou administrador da conta a capacidade de iniciar o processo de 

resposta a incidentes com o mínimo de conhecimento de como usar tags
• Ter um ambiente padronizado e limpo para realizar análises de incidentes e análises forenses sem o 

ruído de um ambiente maior
• Ter a capacidade de criar vários ambientes de análise em parallel
• Concentrando os recursos do SOC na resposta a incidentes em vez de na manutenção e documentação 

de um ambiente forense em nuvem
• Mudando de um processo manual para um automatizado para obter escalabilidade
• Usando CloudFormation modelos para obter consistência e evitar tarefas repetíveis

Além disso, você evita o uso de infraestrutura persistente e paga pelos recursos quando precisa deles.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Automatize a correção das descobertas do padrão 
do AWS Security Hub se
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Resumo

Criado por Chandini Penmetsa (AWS) e Aromal Raj Jayarajan (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade e conformidade

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
AWS Security Hub; Amazon SNS

Resumo
Com o AWS Security Hub, você pode habilitar verificações de melhores práticas padrão, como as 
seguintes:

• Foundational ational ational se tory tory se Practices
• Referência do CIS AWS Foundations
• Padrão de segurança de dados do setor de cartão de pagamento (PCI DSS – Payment Card Industry 

Data Security Standard)

Cada um desses padrões tem controles predefinidos. O Security Hub verifica o controle em uma 
determinada conta da AWS e relata as descobertas.

O AWS Security Hub envia todas as descobertas para a Amazon EventBridge por padrão. Esse padrão 
fornece um controle de segurança que implanta uma EventBridge regra para identificar as descobertas 
do padrão AWS Foundational Security Best Practices. A regra identifica as seguintes descobertas para 
escalabilidade automática, nuvem privada virtual (VPCs),

• [AutoScaling.1] Grupos de Auto Scaling associados a um balanceador de carga devem usar verificações 
de integridade do balanceador de carga

• [EC2.2] O grupo de segurança padrão da VPC não deve permitir o tráfego de entrada e saída
• [EC2.6] O registro de fluxo de VPC deve ser ativado em todas as VPCs
• [EC2.7] A criptografia padrão do EBS deve ser ativada
• [RDS.1] Os snapshots do RDS devem ser privados
• [RDS.6] O monitoramento aprimorado deve ser configurado para instâncias e clusters de banco de 

dados do RDS
• [RDS.7] Os clusters RDS devem ter a proteção contra exclusão ativada

A EventBridge regra encaminha essas descobertas para uma função do AWS Lambda, que corrige a 
descoberta. A função Lambda, em seguida, envia uma notificação com informações de correção para um 
tópico do Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um endereço de e-mail onde você deseja receber a notificação de remediação
• O Security Hub e o AWS Config estão habilitados na região da AWS em que você pretende implantar o 

controle
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Arquitetura

• Um bucket Simple Storage Service (Amazon S3) mesma região da que o controle para fazer upload do 
código do AWS Lambda

Limitações

• Esse controle de segurança corrige automaticamente as novas descobertas relatadas após a 
implantação do controle de segurança. Para corrigir descobertas existentes, selecione-as manualmente 
no console do Security Hub. Em seguida, em Ações, selecione a ação personalizada AFSBPReedy que 
foi criada como parte da implantação pela AWS CloudFormation.

• Esse controle de segurança é regional e deve ser implantado nas regiões da AWS que você pretende 
monitorar.

• Para a solução EC2.6, para habilitar os registros de fluxo do VPC, um grupo de CloudWatch registros do 
Amazon Logs será criado com o formato/VpcFlowLogs/vpc_id. Se existir um grupo de registros com o 
mesmo nome, o grupo de registros existente será usado.

• Para a solução do EC2.7, para habilitar a criptografia padrão do Amazon EBS, é usada a chave 
padrão do AWS Essa alteração impede o uso de determinadas instâncias que não oferecem suporte à 
criptografia.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Função Lambda
• Tópico do Amazon SNS
• EventBridge regra
• Funções do AWS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar CloudFormation StackSets a AWS para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 
recursos da AWS usando a infraestrutura como código.

• EventBridge: a Amazon EventBridge fornece um fluxo de dados em tempo real de suas próprias 
aplicações, de aplicações de software como serviço (SaaS) e, roteia esses dados para destinos como as 
funções do Lambda.

• Lambda: o AWS Lambda oferece suporte à execução de código sem provisionar ou gerenciar 
servidores.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que você pode usar para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS: o Amazon SNS Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os 
quais eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.
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Práticas recomendadas

Práticas recomendadas
• Nove melhores práticas do AWS Security Hub
• Foundational ational ational se tory tory tory tory tory se Practices

Épicos
Implemente o controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket do 
S3 com um nome exclusivo que 
não contenha barras iniciais. 
Um nome de bucket do S3 
é globalmente exclusivo, e o 
namespace é compartilhado 
por todas as contas da AWS. 
Seu bucket do S3 deve estar 
na mesma região da que as 
descobertas do Security Hub se 
estão sendo avaliadas.

Cloud Architect

Carregue o código do Lambda 
para o bucket do S3.

Faça o upload do arquivo .zip 
do código Lambda fornecido na 
seção “Anexos” para o bucket S3 
definido.

Cloud Architect

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS fornecido 
como anexo a esse padrão. No 
próximo épico, forneça os valores 
dos parâmetros.

Cloud Architect

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome do bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou no primeiro

Cloud Architect

Forneça o prefixo do Amazon S3. Forneça a localização do 
arquivo .zip de código Lambda 
em seu bucket do S3, sem barras 
iniciais (por exemplo,<directory>/
<file-name>.zip).

Cloud Architect

Forneça o ARN do tópico do 
SNS.

Forneça o tópico do SNS 
Amazon Resource Name 
(ARN) se quiser usar um 
tópico existente do SNS para 
notificações de remediação. 

Cloud Architect
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para usar um novo tópico do 
SNS, mantenha o valor como 
“Nenhum” (o valor padrão).

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
no qual você deseja receber 
as notificações de remediação 
(necessário somente quando 
você quiser que CloudFormation 
a AWS crie o tópico do SNS).

Cloud Architect

Defina o nível de log. Defina o nível de registro e 
a frequência da sua função 
Lambda. “Informações” designa 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso do 
aplicativo. “Erro” designa eventos 
de erro que ainda podem permitir 
que o aplicativo continue em 
execução. “Aviso” designa 
situações potencialmente 
prejudiciais.

Cloud Architect

Forneça o ARN da função IAM 
do VPC Flow Logs.

Forneça o ARN da função IAM 
a ser usado nos registros de 
fluxo de VPC. (Se “Nenhum” for 
inserido como entrada, a AWS 
CloudFormation cria uma função 
do IAM e a usa.)

Cloud Architect

Forneça o ARN da função IAM 
de monitoramento aprimorado do 
RDS.

Forneça o ARN da função IAM 
a ser usado no RDS Enhanced 
Monitoring. (Se “Nenhum” for 
inserido, a AWS CloudFormation 
cria uma função do IAM e a usa.)

Cloud Architect

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirmar a inscrição do Amazon 
SNS.

Quando o modelo for implantado 
com êxito, se um novo tópico do 
SNS for criado, uma mensagem 
de inscrição será enviada 
para o endereço de e-mail que 
você forneceu. Para receber 
notificações de remediação, você 
deve confirmar essa mensagem 
de e-mail de assinatura.

Cloud Architect

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS
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Anexos

• AWS Lambda
• AWS Security Hub

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Automatize as verificações de segurança para 
cargas de trabalho de várias contas usando o 
Amazon Inspector e o AWS Security Hub

Criado por Ramya Pulipaka (AWS) e Mikesh Khanal (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, compatibilidade; 
operações

Serviços da AWS: Amazon 
Inspector; Amazon SNS; AWS 
Lambda; AWS Security Hub; 
Amazon CloudWatch

Resumo
Esse padrão descreve como verificar automaticamente vulnerabilidades em cargas de trabalho de várias 
contas na Nuvem da Amazon Web Services (AWS).

O padrão ajuda a criar um cronograma para escaneamentos baseados em host de instâncias do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) agrupadas por tags ou para escaneamentos do Amazon Inspector 
baseados em rede. Uma CloudFormation pilha da AWS implanta todos os recursos e serviços necessários 
da AWS em suas contas da AWS.

As descobertas do Amazon Inspector são exportadas para o AWS Security Hub e fornecem informações 
sobre vulnerabilidades em suas contas, regiões da AWS, nuvens privadas virtuais (VPCs) e instâncias do 
EC2. Você pode receber essas descobertas por e-mail ou criar um tópico do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) que usa um endpoint HTTP para enviar as descobertas para ferramentas de 
emissão de tickets, software de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) ou outras 
soluções de segurança de terceiros.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um endereço de e-mail existente para receber notificações por e-mail do Amazon SNS. 
• Um endpoint HTTP existente usado por ferramentas de emissão de tíquetes, software SIEM ou outras 

soluções de segurança de terceiros.
• Contas ativas da AWS que hospedam cargas de trabalho entre contas, incluindo uma conta de auditoria 

central. 
• Security Hub, ativado e configurado. Você pode usar esse padrão sem o Security Hub, mas 

recomendamos usar o Security Hub devido aos insights que ele gera. Para obter mais informações, 
consulte Configurar o Security Hub na documentação do AWS Security Hub.
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Arquitetura

• Um agente do Amazon Inspector deve ser instalado em cada instância do EC2 que você deseja 
escanear. Você pode instalar o agente Amazon Inspector em várias instâncias do EC2 usando o AWS 
Systems Manager Run Command. 

Competências

• Experiência com o usoself-managed eservice-managed as permissões de conjuntos de pilhas na 
AWS CloudFormation. Se você quiser usarself-managed permissões para implantar instâncias de 
pilha em contas específicas em regiões específicas, você deve criar as funções necessárias do AWS 
Identity and Access Management (IAM). Se você quiser usarservice-managed permissões para 
implantar instâncias de pilhas em contas gerenciadas pelo AWS Organizations em regiões específicas, 
não precisa criar as funções de IAM necessárias. Para obter mais informações, consulte Criação de um 
conjunto de pilhas na CloudFormation documentação da AWS. 

Limitações

• Se nenhuma tag for aplicada às instâncias do EC2 em uma conta, o Amazon Inspector verificará todas 
as instâncias do EC2 nessa conta.

• Os conjuntos de CloudFormation pilhas da AWS e o arquivo onboard-audit-account .yaml (anexado) 
devem ser implantados na mesma região.

• Por padrão, o Amazon Inspector Classic não oferece suporte a descobertas agregadas. O Security Hub 
é a solução recomendada para visualizar avaliações de várias contas ou regiões da AWS.

• A abordagem desse padrão pode ser escalada abaixo da cota de publicação de 30.000 transações 
por segundo (TPS) para um tópico do SNS na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (eua-leste-1), 
embora os limites variem de acordo com a região. Para escalar com mais eficiência e evitar a perda de 
dados, recomendamos usar o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) na frente do tópico do 
SNS.

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de verificação automática de instâncias do EC2.

O fluxo de trabalho consiste nas seguintes etapas:

1. Uma EventBridge regra da Amazon usa uma expressão cron para se autoiniciar em um cronograma 
específico e iniciar o Amazon Inspector.    

2. O Amazon Inspector verifica as instâncias do EC2 marcadas na conta. 

3. O Amazon Inspector envia as descobertas para o Security Hub, que gera insights para fluxo de trabalho, 
priorização e remediação.

4. O Amazon Inspector também envia o status da avaliação para um tópico do SNS na conta de auditoria. 
Uma função do AWS Lambda é invocada se umfindings reported evento for publicado no tópico do 
SNS. 

5. A função Lambda busca, formata e envia as descobertas para outro tópico do SNS na conta de 
auditoria.

6. As descobertas são enviadas para os endereços de e-mail inscritos no tópico do SNS. Os detalhes e 
recomendações completos são enviados em formato JSON para o endpoint HTTP inscrito.

Pilha de tecnologia
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Ferramentas

• AWS Control Tower
• EventBridge 
• IAM
• Amazon Inspector
• Lambda
• Security Hub
• Amazon SNS

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 

AWS para que passe menos tempo gerenciando esses recursos e mais tempo se concentrando em seus 
aplicativos.

• AWS CloudFormation StackSets — A AWS CloudFormation StackSets amplia a funcionalidade das 
pilhas, permitindo que você crie, atualize ou exclua pilhas em várias contas e regiões com uma única 
operação.

• AWS Control Tower — A AWS Control Tower cria uma camada de abstração ou orquestração que 
combina e integra os recursos de vários outros serviços da AWS, incluindo AWS Organizations.

• Amazon EventBridge: EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor que facilita a 
conexão de aplicações a dados de diversas origens.

• AWS Lambda: O Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem 
provisionar ou gerenciar servidores.

• AWS Security Hub: O Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na 
AWS e ajuda você a verificar o ambiente de acordo com os padrões e as melhores práticas do setor de 
segurança.

• Amazon SNS: O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes.

Epopeias
Implemente o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo da AWS na conta de 
auditoria.

Faça o download e salve 
oonboard-audit-
account.yaml arquivo 
(anexado) em um caminho local 
no seu computador. 

Faça login no AWS Management 
Console para sua conta de 
auditoria, abra o CloudFormation 
console da AWS e escolha
Create stack. 

Escolha Preparar modelo na 
seção Pré-requisitos e, em 
seguida, escolha O modelo 
está pronto. Escolha Fonte do 
modelo na seção Especificar 

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modelo e, em seguida, escolha
O modelo está pronto. Faça 
o uploadonboard-audit-
account.yaml do arquivo e 
configure as opções restantes de 
acordo com seus requisitos.   

Importante: Certifique-se 
de configurar os seguintes 
parâmetros de entrada:

• DestinationEmailAddress— 
Insira um endereço de e-mail 
para receber as descobertas.

• HTTPEndpoint— Forneça 
um endpoint HTTP para suas 
ferramentas de emissão de 
tickets ou SIEM.

Também é possível implantar 
o CloudFormation modelo da 
AWS usando a Interface da 
linha de comando da AWS (CLI). 
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como criar 
uma pilha na CloudFormation 
documentação da AWS.

Confirmar a assinatura do 
Amazon SNS.

Abra sua caixa de entrada 
de e-mail e escolha Confirm 
subscription (Confirmar a 
assinatura) no e-mail que você 
recebe do Amazon SNS. Isso 
abre uma janela do navegador 
da web e exibe a confirmação da 
assinatura.

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança

Crie conjuntos de CloudFormation pilhas da AWS para automatizar o cronograma 
de escaneamento do Amazon Inspector

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie conjuntos de pilhas na conta 
de auditoria.

Faça o 
downloadvulnerability-
management-program.yaml
do arquivo (anexado) em 
um caminho local no seu 
computador.

No CloudFormation console da 
AWS, escolha Exibir conjuntos 
de pilhas e, em seguida, escolha
Criar StackSet. Escolha O 

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
modelo está pronto, escolha
Carregar um arquivo de 
modelo e, em seguida, faça o 
upload do vulnerability-
management-
program.yamlarquivo. 

Se você quiser usarself-
managed permissões, siga 
as instruções em Criação de 
um conjunto de pilhas com 
permissões autogerenciadas na 
CloudFormation documentação 
da AWS. Isso cria conjuntos de 
pilhas em contas individuais. 

Se você quiser usarservice-
managed permissões, siga as 
instruções em Criar um conjunto 
de pilhas com permissões 
gerenciadas por serviços na 
CloudFormation documentação 
da AWS. Isso cria conjuntos de 
pilhas em toda a sua organização 
ou em unidades organizacionais 
(OUs) especificadas.

Importante: Certifique-se de 
que os seguintes parâmetros de 
entrada estejam configurados 
para seus conjuntos de pilhas:

• AssessmentSchedule— O 
cronograma para EventBridge 
usar expressões cron. 

• Duration— A duração 
da execução de avaliação 
do Amazon Inspector, em 
segundos.

• CentralSNSTopicArn— O 
Nome de recurso da Amazon 
(ARN) do tópico central do 
SNS.

• Tagkey— A chave de tag 
associada ao grupo de 
recursos. 

• Tagvalue— O valor da tag 
que está associado ao grupo 
de recursos. 

Se quiser escanear 
instâncias do EC2 na conta 
de auditoria, você deve 
executar ovulnerability-
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
management-program.yaml 
arquivo como uma 
CloudFormation pilha da AWS na 
conta de auditoria.

Valide a solução. Verifique se você recebeu 
as descobertas por e-mail 
ou terminal HTTP de acordo 
com o cronograma que você 
especificou para o Amazon 
Inspector.

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança

Recursos relacionados
• Amplie seus testes de vulnerabilidade de segurança com o Amazon Inspector
• Corrija automaticamente as descobertas de segurança do Amazon Inspector
• Como simplificar a configuração da avaliação de segurança usando o Amazon EC2, o AWS Systems 

Manager e o Amazon Inspector

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Reative automaticamente a AWS CloudTrail usando 
uma regra de remediação personalizada no AWS 
Config

Criado por Manigandan Shri (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: infraestrutura; 
operações; segurança, 
identidade, conformidade

Serviços da AWS: Amazon 
S3; AWS Config; AWS KMS; 
AWS Identity and Access 
Management; AWS Systems 
Manager; AWS CloudTrail

Resumo
A visibilidade da atividade em sua conta da Amazon Web Services (AWS) é uma importante prática 
operacional e de segurança. CloudTrail A AWS ajuda você com a governança, a conformidade e as 
auditorias operacionais e de risco em sua

Para garantir que isso CloudTrail permaneça ativado em sua conta, o AWS Config fornece a 
regracloudtrail-enabled gerenciada. Se CloudTrail estiver desativada, acloudtrail-enabled
regra a reativará automaticamente usando a correção automática.
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http://aws.amazon.com/blogs/aws/scale-your-security-vulnerability-testing-with-amazon-inspector/
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
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Pré-requisitos e limitações

No entanto, você deve se certificar de seguir as melhores práticas de segurança para CloudTrail usar a 
correção automática. Essas práticas recomendadas incluem a habilitação CloudTrail em todas as regiões 
da AWS, o registro de cargas de trabalho de leitura e gravação, a habilitação de insights e criptografia 
de arquivos de log com criptografia no lado do servidor usando chaves gerenciadas pelo AWS Key 
Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Esse padrão ajuda você a seguir essas melhores práticas de segurança, fornecendo uma ação de 
correção personalizada para ser reativada automaticamente CloudTrail em sua conta.

Importante: Recomendamos o uso de políticas de controle de serviço (SCPs) para evitar qualquer 
adulteração CloudTrail. Para obter mais informações sobre isso, consulte a CloudTrail seção Prevenir a 
adulteração da AWS de Como usar AWS Organizations para simplificar a segurança em grande escala no 
blog de segurança da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Permissões para criar um runbook do AWS Systems Manager Automation
• Uma trilha existente para sua da da da da

Limitações

Esse padrão não é compatível com as seguintes ações do:

• Definir uma chave de prefixo do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para o prefixo do local de 
armazenamento do

• Publicar em um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Configurando o Amazon CloudWatch Logs para monitorar seus CloudTrail registros

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• AWS Config 
• CloudTrail
• Systems Manager
• Automação do Systems Manager

Ferramentas
• O AWS Config oferece uma visão detalhada da 
• CloudTrailA AWS ajuda você a habilitar a governança, a conformidade e as auditorias operacionais e de 

risco em sua
• O AWS Key Management Service (AWS KMS) O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um 

serviço de criptografia e gerenciamento de chaves.
• O AWS Systems Manager ajuda você a visualizar e controlar sua
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev-retired/UsingKMSEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev-retired/UsingKMSEncryption.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
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Epopéias

• O AWS Systems Manager Automation simplifica tarefas comuns de manutenção e implantação das 
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e outros recursos da AWS.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Código

O cloudtrail-remediation-actionarquivo.yml (anexado) ajuda você a criar um runbook de automação do 
Systems Manager para configurar e reativar CloudTrail usando as melhores práticas de segurança.

Epopéias
Configurar CloudTrail

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3 Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra o 
console do Amazon S3 e crie um 
bucket do S3 para armazenar os 
bucket do S3 para armazenar os 
CloudTrail logs. Para obter mais 
informações, consulte Criar um 
bucket do S3 na documentação 
do Amazon S3.

Administrador de sistemas

Adicione uma política CloudTrail 
de bucket para permitir a

CloudTrail O deve ter as 
permissões necessárias para 
entregar os arquivos de log ao 
seu bucket do S3. No console do 
Amazon S3, escolha o bucket do 
S3 que você criou anteriormente 
e escolha Permissões. Crie 
uma política de bucket do S3 
usando a política de bucket do 
Amazon S3 a CloudTrail partir da 
CloudTrail documentação.

Para obter as etapas sobre como 
adicionar uma política a um 
bucket do S3, consulte Adicionar 
uma política de bucket usando 
o console do Amazon S3 na 
documentação do Amazon S3.

Importante: Se você especificou 
um prefixo ao criar sua trilha 
em CloudTrail, certifique-se de 
incluí-lo na política de bucket 
do S3. O prefixo é uma adição 
opcional à chave de objeto do 
S3 que cria uma organização 
semelhante a uma pasta em 
seu bucket do S3. Para obter 
mais informações sobre isso, 

Administrador de sistemas
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/create-s3-bucket-policy-for-cloudtrail.html#s3-bucket-policy
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/add-bucket-policy.html
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
consulte Criação de uma trilha na 
CloudTrail documentação.

Crie uma chave do KMS. Crie uma chave do AWS KMS 
CloudTrail para criptografar 
objetos antes de adicioná-
los ao bucket do S3. Para 
obter ajuda com essa história, 
consulte Criptografar arquivos 
de CloudTrail log com chaves 
gerenciadas do AWS KMS 
(SSE-KMS) na CloudTrail 
documentação.

Administrador de sistemas

Adicione uma política de chaves 
à política de chaves à política de 
chaves à

Anexe uma política de chaves 
do KMS CloudTrail para permitir 
o uso da Para obter ajuda 
com essa história, consulte
Criptografar arquivos de 
CloudTrail log com chaves 
gerenciadas pelo AWS KMS 
(SSE-KMS) na CloudTrail 
documentação.

Importante: CloudTrail não 
requerDecrypt permissões.

Administrador de sistemas

Crie AssumeRole para o 
Systems Manager runbook

Crie umAssumeRole para o 
Systems Manager Automation 
para executar o runbook. 
Para obter instruções e mais 
informações sobre isso, consulte
Configurando a automação
na documentação do Systems 
Manager.

Administrador de sistemas

Crie e teste Systems Manager runbook do

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o runbook Systems Manager 
Automation.

Use o cloudtrail-remediation-
action arquivo.yml (anexado) 
para criar o runbook do Systems 
Manager Automation. Para obter 
mais informações sobre isso, 
consulte Criação de documentos 
do Systems Manager na 
documentação do Systems 
Manager.

Administrador de sistemas

Teste o runbook. No console do System Manager, 
teste o runbook do Systems 
Manager Automation que você 
criou anteriormente. Para 
obter mais informações sobre 

Administrador de sistemas
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-a-trail-using-the-console-first-time.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-files-with-aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/create-ssm-doc.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/create-ssm-doc.html
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
isso, consulte Executando 
uma automação simples na 
documentação do Systems 
Manager.

Configure a regra de remediação automática no AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione a regra ativada pelo 
cloudtrail.

No console do AWS Config, 
escolha Regras e escolha
Adicionar regra. Na página
Add rule (Adicionar regra), 
selecione Add custom rule 
(Adicionar regra personalizada). 
Na página Configure rule
(Configurar a regra), insira 
um nome e uma descrição 
e adicione acloudtrail-
enabled regra. Para obter mais 
informações, consulte Gerenciar 
suas regras do AWS Config na 
documentação do AWS Config.

Administrador de sistemas

Adicione a ação de remediação 
automática.

Na lista suspensa Ações, escolha
Gerenciar remediação. Escolha
Remediação automática e, em 
seguida, escolha o runbook do 
Systems Manager que você criou 
anteriormente. 

A seguir estão os parâmetros 
de entrada necessários para 
CloudTrail:

• CloudTrailName
• CloudTrailS3BucketName
• CloudTrailKmsKeyId
• AssumeRole (Opcional)

Os seguintes parâmetros de 
entrada são definidos como 
verdadeiros por padrão: 

• IsMultiRegionTrail
• IsOrganizationTrail
• IncludeGlobalServiceEvents
• EnableLogFileValidation

Mantenha os valores padrão 
para o parâmetro Rate Limits e o 

Administrador de sistemas
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-working-executing.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-working-executing.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
parâmetro Resource ID. Escolha
Save (Salvar).

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Remediação 
de recursos não compatíveis 
da AWS com regras do AWS 
Config na documentação do 
AWS Config

Teste a regra de remediação 
automática.

Para testar a regra de 
remediação automática, abra 
o CloudTrail console, escolha
Trilhas e escolha a trilha. Escolha
Stop logging (Parar o registro) 
para desativar a Quando for 
solicitada sua confirmação, 
escolha Stop logging (Parar o 
registro) CloudTrail interrompe a 
atividade de registro dessa

Siga as instruções de
Avaliação de seus recursos
na documentação do AWS 
Config para garantir que ela 
seja CloudTrail reativada 
automaticamente.

Administrador de sistemas

Recursos relacionados
Configurar CloudTrail

• Criar um bucket do S3
• Política de bucket do Amazon S3 CloudTrail
• Adicionar uma política de bucket usando uma política de bucket usando o console do Amazon S3
• Criando uma trilha
• Configurando a automação
• A criptografia dos arquivos de CloudTrail log com as chaves gerenciadas pelo AWS KMS (SSE-KMS)

Crie e teste o runbook do Systems Manager Automation

• Criação de documentos do Systems Manager
• Executar uma automação simples

Configure a regra de remediação automática no AWS Config

• Gerenciando suas regras do AWS Config
• Corrigindo recursos não compatíveis da AWS com as regras do AWS Config

Recursos adicionais
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html
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Anexos

• AWS CloudTrail — Melhores práticas de segurança
• Introdução ao AWS Systems Manager
• Primeiros passos com o AWS Config
• Começando a usar a AWS CloudTrail

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Corrija automaticamente instâncias e clusters de 
banco de dados Amazon RDS não criptografados

Criado por Ajay Rawat (AWS) e Josh Joy (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
bancos de dados

Serviços da AWS: AWS Config; 
AWS KMS; AWS Identity and 
Access Management; AWS 
Systems Manager; Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve como remediar automaticamente instâncias e clusters de banco de dados não 
criptografados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) na Amazon Web Services (AWS) 
usando o AWS Config, os runbooks do AWS Systems Manager e as chaves do AWS Key Management 
Service (AWS KMS).

As instâncias de banco de dados criptografadas do RDS fornecem uma camada adicional de proteção de 
dados, protegendo seus dados contra o acesso não autorizado ao armazenamento subjacente. É possível 
usar a criptografia do Amazon RDS para aumentar a proteção de dados nas aplicações implantadas na 
Nuvem AWS e cumprir os requisitos de conformidade para criptografia em repouso. Você pode habilitar 
a criptografia para uma instância de banco de dados do RDS ao criá-la, mas não após a sua criação. 
No entanto, é possível adicionar criptografia a uma instância de banco de dados do RDS criptografada, 
criando um snapshot da sua instância de banco de dados e depois criando uma cópia criptografada 
desse snapshot. Em seguida, você pode restaurar uma instância de banco de dados a partir do snapshot 
criptografado para obter uma cópia criptografada da sua instância de banco de dados original.

Esse padrão usa as regras do AWS Config para avaliar instâncias e clusters de banco de dados do RDS. 
Ele aplica a remediação usando runbooks do AWS Systems Manager, que definem as ações a serem 
executadas em recursos não compatíveis do Amazon RDS, e chaves do AWS KMS para criptografar os 
snapshots de banco de dados. Em seguida, aplica políticas de controle de serviço (SCPs) para impedir a 
criação de novas instâncias e clusters de banco de dados sem criptografia.

O código para esse padrão é fornecido em GitHub.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html
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Arquitetura

• Uma conta ativa da AWS
• Arquivos do repositório deGitHub código-fonte desse padrão baixados para o seu computador
• Uma instância de banco de dados do RDS ou outro cluster do
• Uma chave existente do AWS KMS para criptografar instâncias e clusters de banco de dados RDS
• Acesso para atualizar a política de recursos principais do KMS
• O AWS Config habilitado em sua conta da AWS (consulte Como começar a usar o AWS Config na 

documentação da AWS)

Limitações

• Você só pode habilitar a criptografia para uma instância de banco de dados do RDS ao criá-la, e não 
após a sua criação.

• Não é possível ter uma réplica de leitura criptografada de uma instância de banco de dados não 
criptografada nem uma réplica de leitura não criptografada de uma instância de banco de dados 
criptografada.

• Não é possível restaurar um backup ou um snapshot não criptografado em uma instância de banco de 
dados criptografada.

• A criptografia do Amazon RDS está disponível para a maioria das classes de instância de banco 
de dados. Para obter uma lista de exceções, consulte Criptografando recursos do Amazon RDS na 
documentação do Amazon RDS.

• Para copiar um snapshot criptografado de uma região da AWS para outra, é necessário especificar a 
chave do KMS na região da AWS de destino. Isso ocorre porque as chaves do KMS são específicas da 
região da AWS em que são criadas.

• O snapshot de origem permanece criptografado ao longo do processo de cópia. O Amazon RDS usa 
criptografia de envelope para proteger dados durante o processo de cópia. Para obter mais informações, 
consulte Criptografia de envelope na documentação do AWS KMS.

• Não é possível descriptografar uma instância de banco de dados criptografada. No entanto, é possível 
exportar dados de uma instância de banco de dados criptografada e importar os dados para uma 
instância de banco de dados não criptografada.

• Só exclua uma chave do KMS quando você tiver certeza de que não vai mais precisar dela. Caso não 
tenha certeza, desative a chave do KMS em vez de excluí-la. Você pode reabilitar a chave do KMS 
desabilitada se precisar usá-la mais tarde, mas não poderá recuperar a chave do KMS excluída. 

• Se você não escolher manter backups automatizados, os backups automatizados que estiverem na 
mesma região em AWS que a instância de banco de dados serão excluídos. Eles não podem ser 
recuperados depois de excluir a instância de banco de dados.

• Os backups automatizados são retidos pelo período de retenção definido na instância de banco de 
dados no momento em que você a exclui. Esse período de retenção definido ocorre independentemente 
de você optar ou não por criar um snapshot de banco de dados final.

• Se a correção automática estiver ativada, essa solução criptografará todos os bancos de dados que 
tenham a mesma chave KMS.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a arquitetura da CloudFormation implementação da AWS. Observe que você 
também pode implementar esse padrão usando o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

Ferramentas
Ferramentas
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Ferramentas

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar automaticamente seus recursos da AWS. Ele permite 
que você use um arquivo de modelo para criar e excluir uma coleção de recursos da como uma unidade 
única (uma pilha).

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software para definir 
sua infraestrutura de nuvem em código e provisioná-la usando linguagens de programação conhecidas.

Serviços e recursos da AWS

• O AWS Config acompanha a configuração de seus recursos da AWS e suas relações com seus 
outros recursos. Ele também pode avaliar a conformidade desses recursos da AWS. Esse serviço usa 
regras que podem ser configuradas para avaliar os recursos da AWS em relação às configurações 
desejadas. Você pode usar um conjunto de regras gerenciadas do AWS Config para cenários comuns 
de conformidade ou criar suas próprias regras para cenários personalizados. Quando um recurso da 
AWS não está em conformidade, você pode especificar uma ação de remediação por meio de um 
runbook do AWS Systems Manager e, opcionalmente, enviar um alerta por meio de um tópico do 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Em outras palavras, você pode associar ações de 
remediação às regras do AWS Config e optar por executá-las automaticamente para lidar com recursos 
não compatíveis sem intervenção manual. Se um recurso ainda não estiver em conformidade após a 
correção automática, você poderá definir a regra para tentar a correção automática novamente.

• O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) facilita a configuração, a operação e 
escalabilidade de um banco de dados relacional na nuvem. O bloco de construção básico do Amazon 
RDS é a instância de banco de dados, que é um ambiente isolado de banco de dados na Nuvem 
AWS. O Amazon RDS fornece uma seleção de tipos de instância que são otimizados para se adequar 
a diferentes casos de uso de bancos de dados relacionais. Os tipos de instância incluem várias 
combinações de capacidade de CPU, memória, armazenamento e redes e oferecem a flexibilidade de 
escolher a combinação apropriada de recursos para o banco de dados. Cada tipo de instância inclui 
vários tamanhos de instância, permitindo que você escale seu banco de dados de acordo com os 
requisitos de sua carga de trabalho de destino.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço gerenciado que facilita a criação e 
o controle de chaves do AWS KMS, que criptografam seus dados. Uma chave do KMS é uma 
representação lógica de uma chave de raiz. A chave do KMS inclui metadados, como o ID da chave, a 
data de criação, a descrição e o estado da chave.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• Políticas de controle de serviço (SCPs) oferecem controle central sobre o máximo disponível permissões 
para todas as contas da organização. Os SCPs ajudam você a garantir que suas contas permaneçam 
dentro das diretrizes de controle de acesso da sua organização. SCPs não afetam usuários ou funções 
na conta de gerenciamento. Elas afetam apenas as contas-membro de sua organização. É altamente 
recomendado que você não anexe SCPs à raiz de sua organização sem testar totalmente o impacto que 
a política tem nas contas. Em vez disso, crie uma unidade organizacional (OU) para a qual você possa 
mover suas contas uma de cada vez, ou pelo menos em pequenos números, para garantir que você não 
bloqueie inadvertidamente os usuários dos principais serviços.

Código

O código-fonte e os modelos desse padrão estão disponíveis em um GitHub repositório. O padrão fornece 
duas opções de implementação: você pode implantar um CloudFormation modelo da AWS para criar a 
função de remediação que criptografa instâncias e clusters de banco de dados do RDS ou usar o AWS 
CDK. O repositório tem pastas separadas para essas duas opções.

A seção Epics fornece step-by-step instruções para implantar o CloudFormation modelo. Se você quiser 
usar o AWS CDK, siga as instruções no arquivo README.md no GitHub repositório.
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Práticas recomendadas

Práticas recomendadas
• Habilite a criptografia de dados em repouso e em trânsito.
• Habilite o AWS Config em todas as contas e regiões da AWS.
• Registre alterações de configuração em todos os tipos de recursos.
• Mude suas credenciais do IAM regularmente.
• Aproveite a marcação para o AWS Config, que facilita o gerenciamento, a busca e a filtragem de 

recursos.

Epopéias
Crie a função de remediação do IAM e o runbook do AWS Systems Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download do 
CloudFormation modelo do.

Baixe ounencrypted-
to-encrypted-
rds.template.json arquivo 
do GitHub repositório.

DevOps engenheiro

Crie a CloudFormation pilha. 1. Faça login no AWS 
Management Console e 
abra o CloudFormation 
console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
cloudformation/. 

2. Inicie ounencrypted-
to-encrypted-
rds.template.json
modelo para criar uma nova 
pilha.

Para obter mais informações 
sobre a implantação de modelos, 
consulte a  CloudFormation 
documentação da AWS.

DevOps engenheiro

Revise CloudFormation os 
parâmetros e valores.

1. Analise os detalhes da pilha 
e atualize os valores com 
base nos requisitos do seu 
ambiente.

2. Escolha Criar pilha para 
implantar o modelo.

DevOps engenheiro

Analise os recursos. Quando a pilha é criada, 
o status muda para
CREATE_COMPLETE. Analise 
os recursos criados (função do 
IAM, runbook do AWS Systems 
Manager) no CloudFormation 
console.

DevOps engenheiro
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Epopéias

Atualize a política de chaves do AWS KMS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize sua política de chaves 
do KMS.

1. Verifique se o alias 
da chavealias/
RDSEncryptionAtRestKMSAlias
existe. 

2. A principal declaração de 
política deve incluir a função 
de remediação do IAM. 
(Verifique os recursos criados 
pelo CloudFormation modelo 
que você implantou no épico 
anterior.) 

3. Na política principal a seguir, 
atualize as partes que estão 
em negrito para corresponder 
à sua conta e à função do IAM 
que foi criada.

{ 
    "Sid": "Allow access 
 through RDS for all 
 principals in the account 
 that are authorized to use 
 RDS", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": 
 "arn:aws:iam:: <your-AWS-
account-ID>”:role/<your-IAM-
remediation-role>" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        
 "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            
 "kms:ViaService": "rds.us-
east-1.amazonaws.com", 
            
 "kms:CallerAccount": 
 "<your-AWS-account-ID>" 
        } 
    }
}

DevOps engenheiro
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Epopéias

Encontre e corrija recursos não compatíveis

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Veja recursos não compatíveis. 1. Para ver uma lista de 
recursos não compatíveis, 
abra o console do 
AWS Config em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
config/. 

2. No painel de navegação, 
escolha Rules (Regras) e 
selecione ards-storage-
encrypted regra.

Os recursos não compatíveis 
listados no console do AWS 
Config serão instâncias, não 
clusters. A automação de 
remediação criptografa instâncias 
e clusters e cria uma instância 
recém-criptografada ou um 
cluster recém-criado. No 
entanto, certifique-se de não 
remediar simultaneamente várias 
instâncias que pertencem ao 
mesmo cluster.

Antes de remediar qualquer 
instância ou volume de banco 
de dados do RDS, certifique-
se de que a instância de 
banco de dados do RDS 
não esteja em uso. Confirme 
se não há operações de 
gravação ocorrendo enquanto o 
instantâneo está sendo criado, 
para garantir que o instantâneo 
contenha os dados originais. 
Considere impor uma janela de 
manutenção durante a qual a 
correção será executada.

DevOps engenheiro

Corrija recursos não compatíveis. 1. Quando você estiver pronto 
e a janela de manutenção 
estiver em vigor, escolha 
o recurso a ser corrigido e 
escolha Remediar.

A coluna Status da ação agora 
deve exibir a execução da 
ação em fila.

2. Veja o progresso e o 
status da correção no 
Systems Manager. Abra o 
console do AWS Systems 

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Manager em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
systems-manager/. No painel 
de navegação, escolha
Automation (Automação) e 
selecione o ID de execução 
da automação correspondente 
para ver mais detalhes.

Verifique se a instância de 
banco de dados do RDS está 
disponível.

Depois que a automação 
for concluída, a instância de 
banco de dados RDS recém-
criptografada ficará disponível. 
A instância de banco de dados 
RDS criptografada terá o 
prefixoencrypted  seguido pelo 
nome original. Por exemplo, se 
o nome da instância de banco 
de dados RDS não criptografada 
fossedatabase-1, a instância 
de banco de dados RDS recém-
criptografada seriaencrypted-
database-1.

DevOps engenheiro

Encerre a instância não 
criptografada.

Depois que a correção for 
concluída e o recurso recém-
criptografado for validado, você 
poderá encerrar a instância não 
criptografada. Certifique-se de 
confirmar se o recurso recém-
criptografado corresponde ao 
recurso não criptografado antes 
de encerrar qualquer recurso.

DevOps engenheiro

Imponha SCPs

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Imponha SCPs. Imponha SCPs para evitar 
que instâncias e clusters de 
banco de dados sejam criados 
sem criptografia no future. Use 
ords_encrypted.json arquivo 
fornecido no GitHub repositório
para essa finalidade e siga as 
instruções na documentação da 
AWS. 

Engenheiro de segurança

Recursos relacionados
Referências
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Informações adicionais

• Configurar o AWS Config
• Regras personalizadas do AWS Config
• Conceitos do AWS KMS
• Documentos do AWS Systems Manager.
• Políticas de controle de serviço

Ferramentas

• AWS CloudFormation
• Cloud Development Kit da AWS (AWS CDK)

Guias e padrões

• Reative automaticamente a AWS CloudTrail usando uma regra de remediação personalizada no AWS 
Config

Informações adicionais
PERGUNTAS FREQUENTES

P: Como o AWS Config funciona?

R. Quando você ativa o AWS Config, ele primeiro descobre os recursos compatíveis da AWS que existem 
em sua conta e gera um item de configuração para cada recurso. O AWS Config também gera itens de 
configuração quando a configuração de um recurso é alterada e mantém registros históricos dos itens 
de configuração de seus recursos a partir do momento em que você inicia o gravador de configuração. 
Por padrão, o AWS Config cria itens de configuração para cada recurso suportado na região da AWS. Se 
não deseja que o AWS Config crie itens de configuração para todos os recursos suportados, é possível 
especificar os tipos de recursos que deseja que o rastreie.

P: Como as regras do AWS Config e do AWS Config estão relacionadas ao AWS Security Hub?

R. O AWS Security Hub é um serviço de segurança e conformidade que fornece gerenciamento de postura 
de segurança e conformidade como um serviço. Ele usa as regras do AWS Config e do AWS Config como 
mecanismo principal para avaliar a configuração dos recursos da AWS. As regras do AWS Config também 
podem ser usadas para avaliar a configuração de recursos diretamente. As regras de Config também são 
usadas por outros serviços da AWS, como o AWS Control Tower e o AWS Firewall Manager.

Alterne automaticamente as chaves de acesso 
do usuário IAM em grande escala com o AWS 
Organizations e o AWS Secrets Manager

Criado por Tracy Hickey (AWS), Gaurav Verma (AWS), Laura Seletos (AWS), Michael Davie e Arvind Patel 
(AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Segurança, 
identidade e conformidade

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon 
CloudWatch Events; 
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Resumo

AWS Identity and Access 
Management; AWS Lambda; 
AWS Organizations; Amazon 
S3; Amazon SES; AWS Secrets 
Manager

Resumo
As chaves de acesso são credenciais de longo prazo para um usuário do AWS Identity and Access 
Management (IAM) ou para o usuário raiz da conta da AWS AWS. A rotação regular de suas credenciais 
do IAM ajuda a evitar que um conjunto comprometido de chaves de acesso do IAM acesse componentes 
em sua conta da AWS. A rotação de credenciais do IAM também é uma parte importante das melhores 
práticas de segurança no IAM.

Esse padrão ajuda você a rotacionar automaticamente as chaves de acesso do IAM usando 
CloudFormation modelos da AWS, que são fornecidos no repositório de rotação de chaves GitHub do IAM.

O padrão oferece suporte à implantação em uma única conta ou em várias contas. Se você estiver usando 
o AWS Organizations, essa solução identifica todos os IDs de conta da AWS em sua organização e escala 
dinamicamente à medida que as contas são removidas ou novas contas são criadas. A função centralizada 
do AWS Lambda usa uma função presumida do IAM para executar localmente as funções de rotação em 
várias contas que você selecionar.

• Novas chaves de acesso do IAM são geradas quando as chaves de acesso existentes têm 90 dias. 
• As novas chaves de acesso são armazenadas como um segredo no AWS Secrets Manager. Uma 

política baseada em recursos permite que somente o diretor do IAM especificado acesse e recupere 
o segredo. Se você optar por armazenar chaves na conta de gerenciamento, as chaves de todas as 
contas serão armazenadas na conta de gerenciamento.

• O endereço de e-mail atribuído ao proprietário da conta da AWS em que as novas chaves de acesso 
foram criadas recebe uma notificação.

• As chaves de acesso anteriores são desativadas aos 100 dias e depois excluídas aos 110 dias.
• Uma notificação centralizada por e-mail é enviada ao proprietário da conta da AWS.

As funções do Lambda e a Amazon executam essas ações CloudWatch automaticamente. Em seguida, 
você pode recuperar o novo key pair de acesso e substituí-lo em seu código ou aplicativos. Os períodos de 
rotação, exclusão e desativação podem ser personalizados.

Pré-requisitos e limitações
• Pelo menos uma conta ativa da AWS.
• AWS Organizations, configuradas e configuradas (consulte o tutorial).
• Permissões para consultar AWS Organizations a partir de sua conta de gerenciamento. Para obter mais 

informações, consulte AWS Organizations e funções vinculadas ao serviço na documentação do AWS 
Organizations.

• Um diretor do IAM que tem permissões para lançar o CloudFormation modelo da AWS e os recursos 
associados. Para obter mais informações, consulte Conceder permissões autogerenciadas na 
CloudFormation documentação da AWS.

• Um bucket existente do Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
para implantar recursos.

• O Amazon Simple Email Service (Amazon SES) saiu do sandbox (Amazon SES). Para obter mais 
informações, consulte Sair do sandbox do Amazon SES na documentação do Amazon SES.
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Arquitetura

• Se você optar por executar o Lambda em uma nuvem privada virtual (VPC), os seguintes recursos 
devem ser criados antes da execução do CloudFormation modelo principal:
• Uma VPC.
• Uma sub-rede.
• Endpoints para Amazon SES, AWS Systems Manager, AWS Security Token Service (AWS STS), 

Amazon S3 e AWS Secrets Manager. (Você pode executar o modelo de endpoint fornecido no 
repositório de rotação de chaves GitHub do IAM para criar esses endpoints.)

• O usuário e a senha do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) armazenados nos parâmetros do AWS 
Systems Manager (parâmetros SSM). Os parâmetros devem corresponder aos parâmetros principais 
CloudFormation do modelo.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon CloudWatch
• Amazon EventBridge
• IAM
• AWS Lambda
• AWS Organizations 
• Amazon S3

Arquitetura

Os diagramas a seguir mostram os componentes e fluxos de trabalho desse padrão. A solução oferece 
suporte a dois cenários para armazenar as credenciais: em uma conta de membro e na conta de 
gerenciamento.

Opção 1: Armazene as credenciais em uma conta de membro

Opção 2: Armazene as credenciais na conta de gerenciamento

Os diagramas mostram o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um EventBridge evento inicia uma funçãoaccount_inventory Lambda a cada 24 horas.
2. Essa função do Lambda consulta o AWS Organizations para obter uma lista de todos os IDs de contas, 

nomes de contas e e-mails de contas da AWS. 
3. A funçãoaccount_inventory Lambda inicia uma funçãoaccess_key_auto_rotation Lambda 

para cada ID de conta da AWS e passa os metadados para ela para processamento adicional.
4. A funçãoaccess_key_auto_rotation Lambda usa uma função presumida do IAM para acessar o 

ID da conta da AWS. O script Lambda executa uma auditoria em todos os usuários e suas chaves de 
acesso do IAM na conta. 

5. Se a idade da chave de acesso do IAM não exceder o limite de melhores práticas, a função Lambda não 
executará nenhuma ação adicional.

6. Se a idade da chave de acesso do IAM tiver excedido o limite de melhores práticas, a 
funçãoaccess_key_auto_rotation Lambda determinará qual ação de rotação executar.

7. Quando uma ação é necessária, a funçãoaccess_key_auto_rotation Lambda cria e atualiza 
um segredo no AWS Secrets Manager se uma nova chave for gerada. Também é criada uma política 
baseada em recursos que permite que somente o diretor do IAM especificado acesse e recupere o 
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Ferramentas

segredo. No caso da opção 1, as credenciais são armazenadas no Secrets Manager na respectiva 
conta. No caso da opção 2 (se oStoreSecretsInCentralAccount sinalizador estiver definido como
Verdadeiro), as credenciais são armazenadas no Secrets Manager na conta de gerenciamento. 

8. Uma funçãonotifier Lambda é iniciada para notificar o proprietário da conta sobre a atividade de 
rotação. Essa função recebe o ID da conta da AWS, o nome da conta, o e-mail da conta e as ações de 
rotação que foram executadas. 

9. A funçãonotifier Lambda consulta um modelo de e-mail no bucket de implantação do S3 e o atualiza 
dinamicamente com os metadados de atividade relevantes. O e-mail é então enviado para o endereço 
de e-mail do proprietário da conta.

Observações: Você pode executar essa solução no modo de auditoria. No modo de auditoria, as chaves 
de acesso do IAM não são modificadas, mas um e-mail é enviado para notificar os usuários. Para executar 
a solução no modo de auditoria, defina oDryRunFlag sinalizador como True ao executar o modelo de 
rotação de chaves ou na variável de ambienteaccess_key_auto_rotation da função Lambda.

Automação e escala

Os CloudFormation modelos que automatizam essa solução são fornecidos no repositório de rotação 
de chaves do GitHub IAM e listados na seção Código. No AWS Organizations, você pode usar
CloudFormation StackSetspara implantar oASA-iam-key-auto-rotation-iam-assumed-
roles.yaml CloudFormation modelo em várias contas em vez de implantar a solução individualmente em 
cada conta de membro. 

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e das aplicações 
que você executa na AWS em tempo real.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, portanto, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda a consolidar várias contas da 
AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada.

• O AWS Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas no seu código, incluindo senhas, por 
uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo de forma programática.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de nuvem de nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ajuda você a enviar e receber e-mails usando seus 
próprios endereços de e-mail e domínios.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS. 

• Os endpoints da Amazon VPC oferecem uma interface para se conectar a serviços baseados na 
AWS PrivateLink, incluindo muitos serviços da AWS. Para cada sub-rede que você especifica em sua 
VPC, uma interface de rede de endpoint é criada na sub-rede e atribuída a um endereço IP privado do 
intervalo de endereços da sub-rede. 

Código
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Épicos

Os CloudFormation modelos da AWS, os scripts do Python e a documentação do runbook necessários 
estão disponíveis no repositório de rotação de chaves GitHub do IAM. Os modelos são implantados da 
seguinte forma.

Modelo Implantar em Observações

ASA-iam-key-auto-
rotation-iam-assumed-
roles.yaml

Contas de um ou vários membros Você pode usar conjuntos de 
CloudFormation pilhas para 
implantar esse modelo em várias 
contas.

ASA-iam-key-auto-
rotation-and-notifier-
solution.yaml

Conta de implantação Esse é o modelo principal da 
solução.

ASA-iam-key-auto-
rotation-list-accounts-
role.yaml

Conta de implantação Use esse modelo para manter 
um inventário das contas nas 
AWS Organizations.

ASA-iam-key-auto-
rotation-vpc-
endpoints.yaml

Conta de implantação Use esse modelo para 
automatizar a criação de 
endpoints somente se quiser 
executar as funções do 
Lambda em uma VPC (defina 
oRunLambdaInVPC  parâmetro 
como True no modelo principal).

Épicos
Configure a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha seu bucket do S3 de 
implantação do S3.

Faça login no AWS Management 
Console da sua conta, abra 
o console do Amazon S3 e 
escolha o bucket do S3 para 
sua implantação. Se você 
quiser implementar a solução 
para várias contas no AWS 
Organizations, faça login na 
conta de gerenciamento da sua 
organização.

Arquiteto de nuvem

Clone o repositório. Clone o repositório de rotação de 
chaves do GitHub IAM em seu 
desktop local.

Arquiteto de nuvem

Carregue os arquivos no bucket 
do S3 do S3.

Carregue os arquivos clonados 
no bucket do S3 do S3. Use 
a estrutura de pastas padrão 
a seguir para copiar e colar 
todos os arquivos e diretórios 
clonados:asa/asa-iam-
rotation

Arquiteto de nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Observações: Você pode 
personalizar essa estrutura de 
pastas nos CloudFormation 
modelos.

Modifique o modelo de e-mail. Modifique o modelo deiam-
auto-key-rotation-
enforcement.html e-mail 
(localizado natemplate pasta) 
de acordo com seus requisitos. 
Substitua[Department Name 
Here] no final do modelo pelo 
nome do seu departamento.

Arquiteto de nuvem

Implantar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
para rotação de chaves.

1. Inicie oASA-iam-key-
auto-rotation-and-
notifier-solution.yaml
modelo na conta de 
implantação. Para obter 
mais informações, consulte
Seleção de um modelo de 
pilha na CloudFormation 
documentação.

2. Especifique valores para 
parâmetros, incluindo:
• CloudFormation Nome 

do bucket do S3
(S3BucketName) — 
O nome do bucket de 
implantação do S3 que 
contém seu código Lambda.

• CloudFormation 
Prefixo do bucket S3
(S3BucketPrefix) — O 
prefixo do bucket S3.

• Sinalizador Dry Run (Audit 
ModeDryRunFlag) () — 
Defina como True para 
ativar o modo de auditoria 
(padrão); defina como
False para ativar o modo de 
fiscalização.

• ID da organização da 
AWS (AWSOrgID) — 
A ID exclusiva da sua 
organização, que começa 
com 10 a 32 letras 
minúsculas ou dígitoso- e 

Arquiteto de nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
é seguida por 10 a 32 letras 
minúsculas ou dígitos.

• Endereço de e-mail 
do administrador
(AdminEmailAddress) 
— Um endereço de e-mail 
válido para o qual enviar 
notificações.

• Nome da função presumida 
do IAM (IAMRoleName) 
— O nome da função da 
conta da organização a ser 
assumida para listar contas.

• ID de VPC para funções 
Lambda (VpcId), VPC 
CIDR para regra de grupo 
de segurança (VpcCidr) e
ID de sub-rede para funções 
Lambda (SubnetId) — 
Forneça informações sobre 
VPC, CIDR e sub-rede se 
vocêRunLambdaInVpc
definir como True.

• Nome do parâmetro 
SSM do usuário SMTP
(SMTPUserParamName) 
e senha SMTP Nome 
do parâmetro SSM
(SMTPPasswordParamName) 
— Informações de usuário 
e senha do Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP). 
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
para funções assumidas.

1. No  CloudFormation console 
da AWS, inicie oASA-iam-
key-auto-rotation-iam-
assumed-roles.yaml
modelo para cada conta em 
que você deseja alternar as 
chaves. Se você tiver mais de 
uma conta, poderá implantar 
o CloudFormation modelo 
principal em sua conta de 
gerenciamento como uma 
pilha e implantar oASA-iam-
key-auto-rotation-iam-
assumed-roles.yaml
modelo com conjuntos de 
CloudFormation pilhas em 
todas as contas necessárias. 
Para obter mais informações, 
consulte Trabalhando com 
a AWS CloudFormation 
StackSets na CloudFormation 
documentação.

2. Especificar valores para os 
seguintes parâmetros:
• Nome da função IAM 

assumida (IAMRoleName) 
— Nome da função do 
IAM que será assumido 
pelaaccess_key_auto_rotation
função Lambda. Você pode 
manter o valor padrão.

• Nome da função de 
execução do IAM
(ExecutionRoleName) 
— A função do IAM que 
assumirá a função de 
subconta para executar a 
função Lambda.

• ID da conta 
primária da AWS
(PrimaryAccountID) — 
A ID da conta da AWS em 
que o modelo principal será 
implantado. 

• Grupo de isenção do IAM
(IAMExemptionGroup) 
— O nome do grupo IAM 
usado para facilitar as 
contas do IAM que você 
deseja excluir da rotação 
automática de chaves.

Arquiteto de nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
para o inventário da conta.

1. Inicie oASA-iam-key-
auto-rotation-list-
accounts-role.yaml
modelo na conta de 
implantação. 

2. Especificar valores para os 
seguintes parâmetros:
• Nome da função 

IAM assumida
(IAMRoleName) — Nome 
da função do IAM que 
aaccess_key_auto_rotation
função Lambda assumirá.

• Nome da função de 
execução do IAM 
para a conta Lambda
(AccountExecutionRoleName) 
— O nome da função do 
IAM que anotifier função 
Lambda assumirá.

• Nome da função de 
execução do IAM 
para rotação Lambda
(RotationExecutionRoleName) 
— O nome da 
função do IAM que 
aaccess_key_auto_rotation
função Lambda assumirá.

• ID da conta 
primária da AWS
(PrimaryAccountID) — 
A ID da conta da AWS em 
que o modelo principal será 
implantado.

Arquiteto de nuvem

Inicie o CloudFormation modelo 
para endpoints de VPC.

1. (Opcional) Inicie oASA-iam-
key-auto-rotation-vpc-
endpoints.yaml modelo na 
conta de implantação. 

2. Especificar valores para os 
seguintes parâmetros:
• ID de VPC (pVpcId), ID de 

sub-rede (pSubnetId) e
intervalo CIDR para VPC
(pVPCCidr) — forneça 
informações sobre a VPC, 
CIDR e sub-rede.

• Defina o parâmetro para 
cada endpoint VPC como
True. Se você já tiver 
endpoints, poderá escolher
False.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Práticas recomendadas de segurança no IAM (documentação do IAM)
• AWS Organizations e funções vinculadas ao serviço (documentação do AWS Organizations)
• Seleção de um modelo de pilha (CloudFormation documentação)
• Trabalhando com a AWS CloudFormation StackSets (CloudFormation documentação)

Valide e implante automaticamente políticas e 
funções do IAM em uma conta da AWS usando 
o CodePipeline IAM Access Analyzer e as 
CloudFormation macros da AWS

Criado por Helton Henrique Ribeiro (AWS) e Guilherme Simoes (AWS)

Reparar de código:

• Pipeline de funções do IAM

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
DevOps

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS 
CodeBuild; AWS CodeCommit 
CodePipeline; AWS Lambda; 
AWS SAM

Resumo
Esse padrão descreve as etapas e fornece código para criar um pipeline de implantação que permite que 
suas equipes de desenvolvimento criem políticas e funções do AWS Identity and Access Management 
(IAM) em suas contas da Amazon Web Services (AWS). Essa abordagem ajuda sua organização a reduzir 
a sobrecarga de suas equipes operacionais e acelerar o processo de implantação. Ele também ajuda 
seus desenvolvedores a criar funções e políticas do IAM que sejam compatíveis com seus controles de 
governança e segurança existentes.

A abordagem desse padrão usa o AWS Identity and Access Management Access Analyzer para validar as 
políticas do IAM que você deseja anexar às funções do IAM e usa CloudFormation a AWS para implantar 
as funções do IAM. No entanto, em vez de editar diretamente o arquivo CloudFormation de modelo 
da AWS, sua equipe de desenvolvimento cria políticas e funções do IAM formatadas em JSON. Uma 
CloudFormation macro da AWS transforma esses arquivos de políticas formatados em JSON em tipos de 
recursos CloudFormation do AWS IAM antes de iniciar a implantação.

O pipeline de implantação (RolesPipeline) tem estágios de origem, validação e implantação. Durante 
o estágio de origem, sua equipe de desenvolvimento envia os arquivos JSON que contêm a definição das 
funções e políticas do IAM para um CodeCommit repositório da AWS. A AWS CodeBuild executa AWS 
executa Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como suas equipes de desenvolvimento não têm 
acesso direto ao arquivo de CloudFormation modelo da AWS armazenado em um bucket S3 separado, 
elas devem seguir o processo de criação e validação do arquivo JSON.
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Finalmente, durante a fase de implantação, a AWS CodeDeploy usa uma CloudFormation pilha da AWS 
para atualizar ou excluir as políticas e funções do IAM em uma conta.

Importante: o fluxo de trabalho desse padrão é uma prova de conceito (POC) e recomendamos que você o 
use somente em um ambiente de teste. Se você quiser usar a abordagem desse padrão em um ambiente 
de produção, consulte as melhores práticas de segurança no IAM na documentação do IAM e faça as 
alterações necessárias em suas funções do IAM e nos serviços da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket S3 novo ou existente para oRolesPipeline pipeline. Certifique-se de que as credenciais 

de acesso que você está usando tenham permissões para fazer upload de objetos para esse bucket.
• AWS Command Line Interface (AWS CLI), Installing e configurada. Para obter mais informações sobre 

isso, consulte Instalar, atualizar e desinstalar a AWS CLI na AWS na AWS CLI na AWS CLI da AWS. 
• CLI do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), instalada e configurada. Para obter mais 

informações sobre isso, consulte Instalando o AWS SAM CLI na documentação do AWS SAM. 
• Python 3, instalado na sua máquina local. Para obter mais informações sobre isso, consulte a

documentação do Python.
• Um cliente Git, instalado e configurado.
• O GitHub IAM roles pipeline repositório, clonado em sua máquina local. 
• Políticas e funções existentes do IAM formatadas em JSON. Para obter mais informações sobre isso, 

consulte o ReadMearquivo noIAM roles pipeline repositório Github.
• Sua equipe de desenvolvedores não deve ter permissões para editar a AWS e CodePipeline CodeBuild 

os CodeDeploy recursos dessa solução.

Limitações

• O fluxo de trabalho desse padrão é uma prova de conceito (POC) e recomendamos que você o use 
somente em um ambiente de teste. Se você quiser usar a abordagem desse padrão em um ambiente 
de produção, consulte as melhores práticas de segurança no IAM na documentação do IAM e faça as 
alterações necessárias em suas funções do IAM e nos serviços da AWS.

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como validar e implantar automaticamente funções e políticas do IAM em uma 
conta usando o CodePipeline IAM Access Analyzer e as CloudFormation macros da AWS.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um desenvolvedor grava arquivos JSON que contêm as definições das políticas e funções do IAM. O 
desenvolvedor envia o código para um CodeCommit repositório e CodePipeline , em seguida, inicia 
oRolesPipeline pipeline.

2. CodeBuild valida os arquivos JSON usando o IAM Access Analyzer. Se houver alguma descoberta 
relacionada à segurança ou a erros, o processo de implantação será interrompido.

3. Se não houver descobertas relacionadas à segurança ou a erros, os arquivos JSON serão enviados 
para o bucket doRolesBucket S3.
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Ferramentas

4. Em seguida, uma CloudFormation macro da AWS implementada como uma função do AWS Lambda lê 
os arquivos JSON doRolesBucket bucket e os transforma em tipos de recursos CloudFormation do 
AWS IAM.

5. Uma CloudFormation pilha predefinida da AWS instala, atualiza ou exclui as políticas e funções do IAM 
na conta. 

Automação e escala

CloudFormation Os modelos da AWS que implantam automaticamente esse padrão são fornecidos no 
repositório do pipeline de funções do GitHub IAM.

Ferramentas
• O AWS Commmand Line Interface (AWS CLI da AWS) é uma ferramenta de comando da AWS (AWS).
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso aos 

recursos da AWS, controlando quem é autenticado e autorizado a usá-los.
• O IAM Access Analyzer ajuda você a identificar os recursos em sua organização e suas contas, como 

buckets do S3 ou funções do IAM, que são compartilhados com uma entidade externa. Isso ajuda você a 
identificar o acesso não intencional aos seus recursos e dados.

• O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) é uma estrutura de código aberto que ajuda você a 
criar aplicativos sem servidor na AWS na AWS na AWS.

Código

O código-fonte e os modelos desse padrão estão disponíveis no repositório de pipeline de funções do 
GitHub IAM.

Epopéias
Clonar o repositório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de amostra. Clone o repositório do pipeline de 
funções do GitHub IAM em sua 
máquina local.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Implante o RolesPipeline gasoduto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o pipeline. 1. Navegue até o diretório que 
contém o repositório clonado.

2. Execute o comando
make deploy 
bucket=<bucket_name>.
Importante: você 
deve<bucket_name>
substituir pelo nome do bucket 
do S3 existente.

3. Execute oaws 
codepipeline get-

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
pipeline –name 
RolesPipeline comando 
para verificar se sua 
implantação foi bem-sucedida.

Clone o repositório 
pipeline&rsquors.

1. A CloudFormation 
pilhaRolesPipeline
da AWS cria oroles-
pipeline-repo
CodeCommit repositório.

2. Faça login no AWS 
Management Console, abra 
o CodeCommit console 
da AWS e copie o URL do 
CodeCommit repositório para 
cloná-lo em sua máquina 
local. Para obter mais 
informações sobre isso, 
consulte Connect a um 
CodeCommit repositório 
da AWS na CodeCommit 
documentação da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Teste o RolesPipeline gasoduto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste o RolesPipeline pipeline 
com políticas e funções válidas 
do IAM.

1. Crie arquivos JSON para suas 
políticas e funções do IAM. 
Você pode usar as amostras 
norole-example diretório 
do GitHub IAM roles 
pipeline repositório.

2. Defina suas políticas e 
funções do IAM com as 
configurações necessárias.
Importante: Certifique-se de 
seguir o formato descrito 
noReadMe arquivo do GitHub
IAM roles pipeline
repositório.

3. Envie as modificações para 
oroles-pipeline-repo
CodeCommit repositório.

4. Verifique a implementação 
doRolesPipeline pipeline.

5. Certifique-se de que as 
políticas e funções do 
IAM estejam implantadas 
corretamente na conta.

6. Valide se há um limite de 
permissões associado às 

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
políticas ou funções do IAM. 
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Limites de 
permissões para identidades 
do IAM na documentação do 
IAM.

Teste o RolesPipeline pipeline 
com políticas e funções inválidas 
do IAM.

1. Modifique oroles-
pipeline-repo
CodeCommit repositório e 
inclua funções ou políticas 
inválidas do IAM. Por 
exemplo, você pode usar uma 
ação que não existe ou uma 
versão inválida da política do 
IAM.

2. Verifique a implementação 
do pipeline. O IAM Access 
Analyzer interrompe o pipeline 
durante o estágio de validação 
se detectar políticas ou 
funções inválidas do IAM.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Limpe os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preparar para a limpeza. Esvazie os buckets do S3 e 
execute odestroy comando.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Exclua a a a a a a RolesStack 
pilha.

1. ORolesPipeline pipeline 
cria uma CloudFormation 
pilhaRolesStack da AWS 
que implanta as políticas e 
funções do IAM. Você deve 
excluir essa pilha antes de 
excluir oRolesPipeline
pipeline.

2. Faça login no AWS 
Management Console, abra 
o CloudFormation console da 
AWS, escolha aRolesStack
pilha e escolha Excluir.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Exclua a a a a a a RolesPipeline 
pilha.

Para excluir a CloudFormation 
pilhaRolesPipeline da 
AWS, siga as instruções do
ReadMearquivo noIAM roles 
pipeline repositório do Github.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• IAM Access Analyzer — Validação de políticas (blog de notícias da AWS)
• Usar as CloudFormation macros da AWS para executar processamento personalizado em modelos

( CloudFormation documentação da AWS)
• Criar funções do AWS com Python (documentação do AWS Lambda AWS)

Integre bidirecionalmente o AWS Security Hub com 
o software Jira

Criado por Joaquin Manuel Rinaudo (AWS)

Repositório de código:

• Integração entre o Security 
Hub e o JIRA

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Segurança, 
identidade e compatibilidade

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Lambda; 
AWS Security Hub; Amazon 
CloudWatch

Resumo
Essa solução oferece suporte a uma integração bidirecional entre o AWS Security Hub e o Jira. Usando 
essa solução, você pode criar e atualizar tíquetes do JIRA de forma automática e manual a partir das 
descobertas do Security Hub. As equipes de segurança podem usar essa integração para notificar as 
equipes de desenvolvedores sobre descobertas de segurança graves que exigem ação.

A solução permite que você:

• Selecione quais controles do Security Hub criam ou atualizam tickets automaticamente no Jira.
• No console do Security Hub, use as ações personalizadas do Security Hub para escalar manualmente 

os tickets no Jira.
• Atribua tickets automaticamente no Jira com base nas tags da conta da AWS definidas no AWS 

Organizations. Se essa tag não estiver definida, um destinatário padrão será usado.
• Suprime automaticamente as descobertas do Security Hub marcadas como falsos positivos ou risco 

aceito no Jira.
• Feche automaticamente um ticket do Jira quando sua descoberta relacionada for arquivada no Security 

Hub.
• Reabra os tíquetes do Jira quando as descobertas do Security Hub ocorrerem novamente.

Fluxo de trabalho do Jira

A solução usa um fluxo de trabalho personalizado do Jira que permite aos desenvolvedores gerenciar 
e documentar riscos. À medida que o problema percorre o fluxo de trabalho, a integração bidirecional 
garante que o status do ticket do Jira e da descoberta do Security Hub seja sincronizado entre os fluxos 
de trabalho em ambos os serviços. Este fluxo de trabalho é um derivado do SecDevOps Risk Workflow de 
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Dinis Cruz, licenciado sob CC BY 4.0. Recomendamos adicionar uma condição de fluxo de trabalho do Jira 
para que somente membros da sua equipe de segurança possam alterar o status do ticket.

Para ver um exemplo de um ticket do Jira gerado automaticamente por essa solução, consulte a seção
Informações adicionais (p. 2448) desse padrão.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Se você quiser implantar essa solução em um ambiente da AWS com várias contas:
• Seu ambiente de várias contas está ativo e gerenciado pelas AWS Organizations.
• O Security Hub está habilitado em suas contas da AWS.
• No AWS Organizations, você designou uma conta de administrador do Security Hub.
• Você tem uma função de IAM entre contas que temAWSOrganizationsReadOnlyAccess

permissões para a conta de gerenciamento do AWS Organizations.
• (Opcional) Você marcou suas contas da AWS comSecurityContactID. Essa tag é usada para 

atribuir tickets do Jira aos contatos de segurança definidos.
• Se você quiser implantar essa solução em uma única conta da AWS:

• Você tem uma conta da AWS ativa.
• O Security Hub está habilitado em sua conta da AWS.

• Uma instância do Jira Server

Importante: Essa solução oferece suporte ao uso do Jira Cloud. No entanto, o Jira Cloud não oferece 
suporte à importação de fluxos de trabalho XML, então você precisa recriar manualmente o fluxo de 
trabalho no Jira.

• Permissões de administrador no Jira
• Um dos seguintes tokens do Jira:

• Para o Jira Enterprise, um token de acesso pessoal (PAT). Para obter mais informações, consulte Uso 
de tokens de acesso pessoal (suporte da Atlassian).

• Para o Jira Cloud, um token da API do Jira. Para obter mais informações, consulte Gerenciar tokens 
de API (suporte da Atlassian).

Arquitetura
Esta seção ilustra a arquitetura da solução em vários cenários, como quando o desenvolvedor e o 
engenheiro de segurança decidem aceitar o risco ou resolver o problema.

Cenário 1: O desenvolvedor aborda o problema

1. O Security Hub gera uma constatação em relação a um controle de segurança específico, como os do
padrão AWS Foundational Security Best Practices.

2. Um CloudWatch evento da Amazon associado à descoberta e àCreateJIRA ação inicia uma função do 
AWS Lambda.

3. A função Lambda usa seu arquivo de configuração e oGeneratorId campo da descoberta para avaliar 
se ela deve escalar a descoberta.

4. A função Lambda determina que a descoberta deve ser escalada, ela obtém a tag 
daSecurityContactID conta das organizações da AWS na conta de gerenciamento da AWS. Esse 
ID está associado ao desenvolvedor e é usado como o ID do destinatário do ticket do Jira.
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5. A função Lambda usa as credenciais armazenadas no AWS Secrets Manager para criar um ticket no 
Jira. O Jira notifica o desenvolvedor.

6. O desenvolvedor aborda a constatação de segurança subjacente e, no Jira, altera o status do ticket 
paraTEST FIX.

7. O Security Hub atualiza a descoberta à medidaARCHIVED que um novo evento é gerado. Esse evento 
faz com que a função Lambda feche automaticamente o ticket do Jira.

Cenário 2: O desenvolvedor decide aceitar o risco

1. O Security Hub gera uma constatação em relação a um controle de segurança específico, como os do
padrão AWS Foundational Security Best Practices.

2. Um CloudWatch evento associado à descoberta e àCreateJIRA ação inicia uma função Lambda.
3. A função Lambda usa seu arquivo de configuração e oGeneratorId campo da descoberta para avaliar 

se ela deve escalar a descoberta.
4. A função Lambda determina que a descoberta deve ser escalada, ela obtém a tag 

daSecurityContactID conta das organizações da AWS na conta de gerenciamento da AWS. Esse 
ID está associado ao desenvolvedor e é usado como o ID do destinatário do ticket do Jira.

5. A função Lambda usa as credenciais armazenadas no Secrets Manager para criar um ticket no Jira. O 
Jira notifica o desenvolvedor.

6. O desenvolvedor decide aceitar o risco e, no Jira, altera o status do ticket paraAWAITING RISK 
ACCEPTANCE.

7. O engenheiro de segurança analisa a solicitação e considera a justificativa comercial apropriada. O 
engenheiro de segurança altera o status do ticket do Jira paraACCEPTED RISK. Isso fecha o tíquete do 
Jira.

8. Um evento CloudWatch diário inicia a função de atualização do Lambda, que identifica tíquetes 
fechados do JIRA e atualiza suas descobertas relacionadas ao Security Hub comoSUPPRESSED.

Ferramentas
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar os recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.
• O Amazon CloudWatch Events ajuda você a monitorar eventos do sistema para seus recursos da AWS 

usando regras para combinar eventos e encaminhá-los para funções ou streams.
• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda a executar o código sem precisar provisionar ou 

gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, 
portanto, você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda a consolidar várias contas da 
AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada.

• O AWS Secrets Manager ajuda a substituir credenciais codificadas no seu código, incluindo senhas, por 
uma chamada de API para o Secrets Manager para recuperar o segredo de forma programática.

• O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de segurança na AWS. Também ajuda 
a verificar o ambiente da AWS de acordo com os padrões e as práticas recomendadas do setor de 
segurança.

Repositório de código

O código desse padrão está disponível em GitHub, no repositório aws-securityhub-jira-software-integration. 
Ele inclui o código de amostra e o fluxo de trabalho do Jira para essa solução.
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Epopeias
Configurar o Jira

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implantar o fluxo de trabalho. Como administrador no 
Jira, importe oissue-
workflow.xml arquivo para sua 
instância do Jira Server. Esse 
arquivo pode ser encontrado no 
repositório aws-securityhub-jira-
software-integration em GitHub. 
Para obter instruções, consulte 
Como usar XML para criar um 
fluxo de trabalho (documentação 
do Jira).

Administrador do Jira

Ative e atribua o fluxo de 
trabalho.

Os fluxos de trabalho ficam 
inativos até que você os atribua 
a um esquema de fluxo de 
trabalho. Em seguida, você 
atribui o esquema de fluxo de 
trabalho a um projeto.

1. Para seu projeto, certifique-
se de ter identificado um 
esquema de tipo de problema 
para o projeto. Você pode criar 
um novo tipo de problema 
ou selecionar um existente, 
comoBug.

2. Atribua o fluxo de trabalho 
importado a um esquema 
de fluxo de trabalho de 
acordo com as instruções em
Ativar um fluxo de trabalho
(documentação do Jira).

3. Atribua o esquema de fluxo 
de trabalho a um projeto de 
acordo com as instruções 
em Associar um esquema de 
fluxo de trabalho a um projeto
(documentação do Jira).

Administrador do Jira

Configure os parâmetros da solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure os parâmetros da 
solução.

1. Na pasta conf, 
abraparams_prod.shfile.

2. Forneça valores para os 
seguintes parâmetros:

AWS de sistemas da AWS 
Systems
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• ORG_ACCOUNT_ID— O ID 

da conta da sua conta de 
gerenciamento do AWS 
Organizations. A solução lê 
as tags da conta e atribui 
tickets aos contatos de 
segurança específicos 
definidos nessas tags de 
conta da AWS.

• ORG_ROLE— O nome 
da função do IAM usada 
para acessar a conta 
de gerenciamento da 
organização da AWS. 
Essa função deve 
terOrganizationsReadOnlyAccess
permissões.

• EXTERNAL_ID— Um 
parâmetro opcional se 
você estiver usando uma 
ID externa para assumir 
a função do IAM definida 
emORG_ROLE. Para obter 
mais informações, consulte
Como usar uma ID externa
(documentação do IAM).

• JIRA_DEFAULT_ASSIGNEE— 
Essa é a ID do Jira para 
o responsável padrão em 
todos os problemas de 
segurança. Esse padrão 
atribuído é usado caso a 
conta não esteja marcada 
corretamente ou a função 
não possa ser assumida.

• JIRA_INSTANCE— O 
endereço HTTPS do seu 
servidor Jira no seguinte 
formato:team-<team-
id>.atlassian.net/

• JIRA_PROJECT_KEY— O 
nome da chave do projeto 
Jira usada para criar tickets, 
comoSEC ouTEST. Esse 
projeto já deve existir no 
Jira. 

• ISSUE_TYPE— O nome 
do esquema de tipo de 
problema atribuído ao 
projeto no Jira, comoBug
orSecurity Issue.

• REGIONS— Lista de códigos 
de região da AWS em que 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
você deseja implantar essa 
solução, comoeu-west-1.

3. Salve e feche o arquivo de 
parâmetros da solução.

Identifique as descobertas que 
você deseja automatizar.

1. Abra o console do 
Security Hub em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
securityhub/

2. No painel de navegação 
do Security Hub, escolha
Descobertas.

3. Escolha o título da descoberta.
4. Escolha a ID da descoberta. 

Isso exibe o JSON completo 
da descoberta.

5. No JSON, copie a string 
noGeneratorId campo. 
Esse valor está no AWS 
Security Finding Format
(ASFF). Por exemplo,aws-
foundational-security-
best-practices/
v/1.0.0/S3.1 corresponde 
às descobertas do controle 
de segurança. A configuração 
S3.1 S3 Block Public Access 
deve estar ativada.

6. Repita essas etapas até 
copiar todos osGeneratorID
valores de todas as 
descobertas que você deseja 
automatizar.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione as descobertas ao 
arquivo de configuração.

1. Em src/code, abra 
oconfig.jsonconfig
arquivo.

2. Cole osGeneratorID
valores recuperados na 
história anterior nodefault
parâmetro e use vírgulas para 
separar cada ID.

3. Salve e feche o arquivo de 
configuração .

O exemplo de código a seguir 
mostra como automatizar 
asaws-foundational-
security-best-
practices/v/1.0.0/
S3.1 descobertasaws-
foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/
SNS.1 e.

{ 
    "Controls" : { 
        "eu-west-1": [ 
        
  "arn:aws:securityhub:::ruleset/
cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/
rule/1.22"  
     ], 
        "default": [
aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/
SNS.1,
aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0/S3.1 
     ] 
    }  
 }

Observações: Você pode optar 
por automatizar diferentes 
descobertas para cada região 
da AWS. Uma boa prática para 
ajudar a evitar descobertas 
duplicadas é selecionar uma 
única região para automatizar a 
criação de controles relacionados 
ao IAM.

AWS de sistemas da AWS 
Systems
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Implantar a integração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implantar a integração. Em um terminal de linha de 
comando, insira o seguinte 
comando:

./deploy.sh prod

AWS de sistemas da AWS 
Systems

Faça o upload das credenciais 
do Jira para o AWS Secrets 
Manager.

1. Abra o console do Secrets 
Manager em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
secretsmanager/.

2. Em Segredos, escolha
Armazenar um novo segredo.

3. Em Secret type (Tipo de 
segredo), escolha Other 
type of secret (Outro tipo de 
segredo).

4. Se você estiver usando o Jira 
Enterprise, para pares de 
chave/valor, faça o seguinte:
• Na primeira linha, 

insiraauth na caixa de 
chave e, em seguida, 
insiratoken_auth na caixa 
de valor.

• Adicione uma segunda 
linha, insiratoken na caixa 
de chave e, em seguida, 
insira seu token de acesso 
pessoal na caixa de valor.

Se você estiver usando o Jira 
Cloud, para pares de chave/
valor, faça o seguinte:
• Na primeira linha, 

insiraauth na caixa de 
chave e, em seguida, 
insirabasic_auth na caixa 
de valor.

• Adicione uma segunda 
linha, insiratoken na caixa 
de chave e, em seguida, 
insira seu token de API na 
caixa de valor.

• Adicione uma terceira linha, 
insiraemail na caixa de 
chave e, em seguida, insira 
seu endereço de e-mail na 
caixa de valor.

5. Escolha Next (Próximo).

AWS de sistemas da AWS 
Systems
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
6. Em Secret name (Nome

de segredo)Jira-Token, 
insira e, em seguida, na parte 
inferior da página, escolha
Next (Próximo).

7. Na página Secret (Alternância 
do segredo), mantenha
Disable automatic rotation 
(Desabilitar alternância 
automática) e, em seguida, 
na parte inferior da página, 
escolha Next (Próximo).

8. Na página Review (Revisar), 
revise os detalhes do segredo 
e escolha Store (Armazenar).

Crie a ação personalizada do 
Security Hub.

1. Para cada região da AWS, 
use Command Line Interface 
(AWS CLI) para criar uma 
ação personalizada do create-
action-targetSecurity Hub 
chamadaCreateJiraIssue.

aws securityhub create-
action-target --name 
 "CreateJiraIssue" \ 
 --description "Create 
 ticket in JIRA" \ 
 --id "CreateJiraIssue"
--region $<aws-region>

2. Abra o console do 
Security Hub em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
securityhub/.

3. No painel de navegação 
do Security Hub, escolha
Descobertas.

4. Na lista de descobertas, 
selecione as descobertas que 
você deseja escalar.

5. No menu Ações, 
escolhaCreateJiraIssue.

AWS de sistemas da AWS 
Systems

Recursos relacionados
• Conector de gerenciamento de serviços da AWS para o Jira Service Management
• AWS Foundational Security Best Practices
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Informações adicionais
Exemplo de um ticket do Jira

Quando ocorre uma descoberta específica do Security Hub, essa solução cria automaticamente um ticket 
do Jira. O ingresso inclui as seguintes informações:

• Título — O título identifica o problema de segurança no seguinte formato:

AWS Security Issue :: <AWS account ID> :: <Security Hub finding title>

• Descrição — A seção de descrição do ticket descreve o controle de segurança associado à descoberta, 
inclui um link para a descoberta no console do Security Hub e fornece uma breve descrição de como 
lidar com o problema de segurança no fluxo de trabalho do Jira.

Veja a seguir um exemplo de um tíquete do Jira gerado automaticamente.

Título Problema de segurança da AWS: 012345678912: 
As políticas de função do Lambda.1 devem proibir 
o acesso público.

Descrição Qual é o problema?  Detectamos uma descoberta 
de segurança na conta da AWS 012345678912 
pela qual você é responsável.

Esse controle verifica se a política de funções 
do AWS Lambda anexada ao recurso Lambda 
proíbe o acesso público. Se a política de função do 
Lambda permitir acesso público, o controle falhará.

<Link to Security Hub finding>

O que preciso fazer com o ingresso?

• Acesse a conta e verifique a configuração. 
Confirme que está trabalhando no ticket 
movendo-o para “Alocado para correção”. 
Depois de corrigido, movido para a correção 
de teste para que a Segurança valide que o 
problema foi resolvido.

• Se você acha que o risco deve ser aceito, 
mova-o para “Aguardando aceitação do risco”. 
Isso exigirá a análise de um engenheiro de 
segurança.

• Se você acha que é um falso positivo, faça a 
transição para “Marcar como falso positivo”. Isso 
será analisado por um engenheiro de segurança 
e reaberto/fechado adequadamente.
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Crie um pipeline para imagens de contêineres 
reforçadas usando o EC2 Image Builder e o 
Terraform

Criado por Mike Saintcross (AWS) e Andrew Ranes (AWS)

Repositório de código:

• Pipeline de endurecimento de 
contêineres do Terraform EC2 
Image Builder

Ambiente: Produção Fonte: Packer, Chef ou Pure 
Ansible

Alvo: EC2 Image Builder Tipo R: Rearquitetar Carga de trabalho: código aberto

Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
DevOps

Serviços da AWS: AWS EC2 
Container Registry; Amazon EC2 
Image Builder

Resumo
Esse padrão cria um pipeline do EC2 Image Builder que produz uma imagem de contêiner base reforçada 
do Amazon Linux 2. O Terraform é usado como uma ferramenta de infraestrutura como código (IaC) para 
configurar e provisionar a infraestrutura usada para criar imagens de contêiner reforçadas. A receita ajuda 
você a implantar uma imagem de contêiner Amazon Linux 2 baseada em Docker que foi reforçada de 
acordo com o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 STIG Versão 3 Release 7 ‒ Medium. (Consulte STIG-
build-linux-medium versão 2022.2.1 na seção de componentes Linux STIG da documentação do EC2 
Image Builder.) Isso é chamado de imagem de contêiner dourado.

A versão inclui duas  EventBridge regras da Amazon. Uma regra inicia o pipeline de imagens do contêiner 
quando a constatação do Amazon Inspector é alta ou crítica para que imagens não seguras sejam 
substituídas. Esta regra exige que o escaneamento aprimorado do Amazon Inspector e o Amazon ECR 
estejam habilitados. A outra regra envia notificações para uma fila do Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS) após um envio bem-sucedido de imagens para o repositório Amazon ECR, para ajudá-lo a 
usar as imagens de contêiner mais recentes.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS na qual você pode implantar a infraestrutura.
• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS) para definir as credenciais da AWS para 

implantação local.
• O Terraform foi baixado e configurado seguindo as instruções na documentação do Terraform.
• Git (se você estiver provisionando de uma máquina local).
• Uma função dentro da conta da AWS que você pode usar para criar recursos da AWS.
• Todas as variáveis definidas no arquivo .tfvars.  Ou você pode definir todas as variáveis ao aplicar a 

configuração do Terraform.

Limitações
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• Essa solução cria uma infraestrutura Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que inclui um 
gateway NAT e um gateway de Internet para conectividade com a Internet a partir de sua sub-rede 
privada. Você não pode usar endpoints VPC, porque o processo de bootstrap do AWS Task Orchestrator 
and Executor (AWSTOE) instala a AWS CLI versão 2 da Internet.

Versões do produto

• Amazon Linux 2
• CLI da AWS CLI na versão 1.1 do AWS CLI

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

Esse padrão cria 43 recursos, incluindo:

• Dois buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): um para os arquivos de componentes do 
pipeline e outro para acesso ao servidor e registros de fluxo do Amazon VPC

• Um repositório do Amazon ECR
• Uma nuvem privada virtual (VPC) que contém uma sub-rede pública, tabelas de rotas, um gateway NAT 

e um gateway da Internet
• Um pipeline, receita e componentes do EC2 Image Builder
• uma imagem de contêiner
• Uma chave do AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografia de imagens
• Uma fila do SQS
• Três funções: uma para executar o pipeline do EC2 Image Builder, um perfil de instância para o EC2 

Image Builder e outra para EventBridge regras
• Duas EventBridge regras

Estrutura do módulo Terraform

Para o código-fonte, consulte o GitHub repositório Terraform EC2 Image Builder Container Hardening 
Pipeline.

### components.tf
### config.tf
### dist-config.tf
### files
#   ###assumption-policy.json
### hardening-pipeline.tfvars
### image.tf
### infr-config.tf
### infra-network-config.tf
### kms-key.tf
### main.tf
### outputs.tf
### pipeline.tf
### recipes.tf
### roles.tf
### sec-groups.tf
### trigger-build.tf
### variables.tf

Detalhes do módulo

2450

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-privatelink/what-are-vpc-endpoints.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/image-builder-pipeline-execution-error/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/image-builder-pipeline-execution-error/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingBucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/repository-create.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#kms_keys
https://github.com/aws-samples/terraform-ec2-image-builder-container-hardening-pipeline
https://github.com/aws-samples/terraform-ec2-image-builder-container-hardening-pipeline


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Arquitetura

• components.tfcontém um recurso de upload do Amazon S3 para carregar o conteúdo do/
files diretório. Você também pode adicionar de forma modular arquivos YAML de componentes 
personalizados aqui.

• /filescontém os.yml arquivos que definem os componentes usados emcomponents.tf.
• image.tfcontém as definições do sistema operacional de imagem base. É aqui que você pode 

modificar as definições de um pipeline de imagem base diferente.
• infr-config.tfedist-config.tf contenha os recursos para a infraestrutura mínima da AWS 

necessária para criar e distribuir a imagem.
• infra-network-config.tfcontém a infraestrutura VPC mínima na qual implantar a imagem do 

contêiner.
• hardening-pipeline.tfvarscontém as variáveis do Terraform a serem usadas no momento da 

aplicação.
• pipeline.tfcria e gerencia um pipeline do EC2 Image Builder no Terraform.
• recipes.tfé onde você pode especificar diferentes misturas de componentes para criar receitas de 

contêineres.
• roles.tfcontém as definições de política do AWS Identity and Access Management (Amazon EC2) 

para o perfil do Amazon Elastic Compute Compute Compute Compute Compute Compute Compute 
Compute Compute Compute Compute Compute Compute Compute Compute Compute Compute 
Compute Compute Compute

• trigger-build.tfcontém as EventBridge regras e os recursos de fila do SQS.

Arquitetura alvo

O diagrama ilustra o seguinte fluxo de trabalho:

1. O EC2 Image Builder cria uma imagem de contêiner usando a receita definida, que instala as 
atualizações do sistema operacional e aplica o RHEL Medium STIG à imagem base do Amazon Linux 2.

2. A imagem reforçada é publicada em um registro privado do Amazon ECR, e uma EventBridge regra 
envia uma mensagem para uma fila do SQS quando a imagem é publicada com sucesso.

3. Se o Amazon Inspector estiver configurado para verificação aprimorada, ele verificará o registro Amazon 
ECR.

4. Se o Amazon Inspector gerar uma descoberta de severidade crítica ou alta para a imagem, uma 
EventBridge regra acionará o pipeline do EC2 Image Builder para ser executado novamente e publicar 
uma imagem recém-reforçada.

Automação e escala

• Esse padrão descreve como provisionar a infraestrutura e criar o pipeline em seu computador. 
No entanto, ele deve ser usado em grande escala. Em vez de implantar os módulos do Terraform 
localmente, você pode usá-los em um ambiente de várias contas, como um ambiente AWS Control 
Tower with Account Factory for Terraform. Nesse caso, você deve usar um bucket S3 de back-end para 
gerenciar arquivos de estado do Terraform em vez de gerenciar o estado da configuração localmente.

• Para uso escalonado, implante a solução em uma conta central, como uma conta de serviços 
compartilhados ou serviços comuns, a partir de um modelo de conta de Control Tower ou landing zone, 
e conceda às contas de consumidores permissão para acessar o repositório Amazon ECR e a chave 
AWS KMS. Para obter mais informações sobre a configuração, consulte o artigo re:POST Como posso 
permitir que uma conta secundária envie ou extraia imagens no meu repositório de imagens do Amazon 
ECR? Por exemplo, em uma máquina de venda automática de contas ou Account Factory for Terraform, 
adicione permissões à linha de base de cada conta ou à linha de base de personalização da conta para 
fornecer acesso ao repositório Amazon ECR e à chave de criptografia.
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Ferramentas

• Depois que o pipeline de imagens do contêiner for implantado, você poderá modificá-lo usando os 
recursos do EC2 Image Builder, como componentes, que ajudam a empacotar mais componentes na 
compilação do Docker.

• A chave do AWS KMS usada para criptografar a imagem do contêiner deve ser compartilhada entre as 
contas nas quais a imagem deve ser usada.

• Você pode adicionar suporte para outras imagens duplicando todo o módulo Terraform e modificando os 
seguintesrecipes.tf atributos:
• Modifiqueparent_image = "amazonlinux:latest" para outro tipo de imagem.
• Modifiquerepository_name para apontar para um repositório existente do Amazon ECR. Isso cria 

outro pipeline que implanta um tipo de imagem principal diferente em seu repositório Amazon ECR 
existente.

Ferramentas
Ferramentas

• Terraform (provisionamento IaC)
• Git (se estiver provisionando localmente)
• AWS CLI versão 1 ou versão 2 (se provisionar localmente)

Código

O código para esse padrão está no GitHub repositório Terraform EC2 Image Builder Container Hardening 
Pipeline. Para usar o código de exemplo, siga as instruções da próxima seção.

Epopéias
Provisionar a infraestrutura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure as credenciais locais. Configure suas credenciais 
temporárias da AWS.

1. Veja se o AWS CLI está 
instalado:

$ aws --version
aws-cli/1.16.249 
 Python/3.6.8...

• A versão da CLI da AWS 
deve ser 1.1 do AWS CLI.

• Se o comando não for 
encontrado, instale a AWS 
CLI.

2. Executeaws configure e 
forneça os seguintes valores:

$ aws configure
AWS Access Key ID 
 [*************xxxx]: 
 <Your AWS access key ID>

AWS DevOps
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
AWS Secret Access Key 
 [**************xxxx]: 
 <Your AWS secret access 
 key>
Default region name: [us-
east-1]: <Your desired 
 Region for deployment>
Default output format 
 [None]: <Your desired 
 output format>

Clone o repositório. 1. Clone o repositório fornecido 
com esse padrão. Use HTTPS 
e Secure Shell (SSH).

HTTPS:

git clone https://
github.com/aws-samples/
terraform-ec2-image-
builder-container-
hardening-pipeline

SSH:

git clone 
 git@github.com:aws-
samples/terraform-ec2-
image-builder-container-
hardening-pipeline.git

2. Navegue até o diretório local 
que contém esta solução:

cd terraform-ec2-image-
builder-container-
hardening-pipeline

AWS DevOps

2453



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Variáveis de atualização. Atualize as variáveis 
nohardening-
pipeline.tfvars arquivo 
para que correspondam ao 
seu ambiente e à configuração 
desejada. Você deve fornecer o 
seuaccount_id. No entanto, 
você também deve modificar 
o restante das variáveis para 
se adequar à implantação 
desejada. Todas as variáveis são 
obrigatórias.

account_id     = 
 "<DEPLOYMENT-ACCOUNT-ID>"
aws_region     = "us-east-1"
vpc_name       = "example-
hardening-pipeline-vpc"
kms_key_alias = "image-
builder-container-key"
ec2_iam_role_name = 
 "example-hardening-
instance-role"
hardening_pipeline_role_name 
 = "example-hardening-
pipeline-role"
aws_s3_ami_resources_bucket 
 = "example-hardening-ami-
resources-bucket-0123"
image_name = "example-
hardening-al2-container-
image"
ecr_name = "example-
hardening-container-repo"
recipe_version = "1.0.0"  
ebs_root_vol_size = 10

Aqui está uma descrição de cada 
variável:

• account_id‒ O número da 
conta da AWS na qual você 
deseja implantar a solução.

• aws_region‒ A região da 
AWS na qual você deseja 
implantar a solução.

• vpc_name‒ O nome da sua 
infraestrutura VPC.

• kms_key_alias‒ O nome 
da chave do AWS KMS a ser 
usado pela configuração da 
infraestrutura do EC2 Image 
Builder.

• ec2_iam_role_name‒ O 
nome da função que será 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
usada como perfil da instância 
do EC2.

• hardening_pipeline_role_name‒ 
O nome da função que será 
usada para implantar a 
tubulação de endurecimento.

• aws_s3_ami_resources_bucket‒ 
O nome de um bucket do 
S3 que hospedará todos os 
arquivos necessários para criar 
as imagens do pipeline e do 
contêiner.

• image_name‒ O nome da 
imagem do contêiner. Esse 
valor deve ter entre 3 e 50 
caracteres e conter somente 
caracteres alfanuméricos e 
hífens.

• ecr_name‒ O nome do 
registro Amazon ECR no qual 
armazenar as imagens do 
contêiner.

• recipe_version‒ A versão 
da receita de imagem. O valor 
padrão é 1.0.0.

• ebs_root_vol_size‒ O 
tamanho (em gigabytes) 
do volume raiz do Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS). O valor padrão é de 10 
gigabytes.

Inicializar o Terraform. Depois de atualizar os valores 
das variáveis, você pode 
inicializar o diretório de 
configuração do Terraform. A 
inicialização de um diretório de 
configuração baixa e instala o 
provedor da AWS, que é definido 
na configuração.

terraform init

Você deve ver uma mensagem 
informando que o Terraform 
foi inicializado com sucesso e 
identifica a versão do provedor 
que foi instalada.

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implantar a infraestrutura e criar 
uma imagem de contêiner.

Use o comando a seguir para 
inicializar, validar e aplicar 
os módulos do Terraform ao 
ambiente usando as variáveis 
definidas em seu.tfvars
arquivo:

terraform init && terraform 
 validate && terraform apply 
 -var-file *.tfvars -auto-
approve

AWS DevOps

Personalize o contêiner. Você pode criar uma nova versão 
de uma receita de contêiner após 
o EC2 Image Builder implantar o 
pipeline e a receita inicial.

Você pode adicionar qualquer 
um dos mais de 31 componentes 
disponíveis no EC2 Image 
Builder para personalizar a 
construção do contêiner. Para 
obter mais informações, consulte 
a seção Componentes de Criar 
uma nova versão de uma receita 
de contêiner na documentação 
do EC2 Image Builder.

Administrador da AWS

Validar recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o provisionamento de 
infraestrutura da AWS.

Depois de concluir com êxito 
seu primeiroapply comando 
do Terraform, se você estiver 
provisionando localmente, 
deverá ver este trecho no 
terminal da sua máquina local:

Apply complete! Resources: 
 43 added, 0 changed, 0 
 destroyed.

AWS DevOps

Valide recursos individuais de 
infraestrutura da AWS.

Para validar os recursos 
individuais que foram 
implantados, se você estiver 
provisionar localmente, execute o 
seguinte comando:

terraform state list

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Este comando retorna uma lista 
de 43 recursos.

Remover recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Remova a infraestrutura e a 
imagem do contêiner.

Quando terminar de trabalhar 
com a configuração do 
Terraform, você pode executar o 
seguinte comando para remover 
recursos:

terraform init && terraform 
 validate && terraform 
 destroy -var-file *.tfvars 
 -auto-approve

AWS DevOps

Solução de problemas

Problema Solução

Erro ao validar as credenciais do provedor Ao executar o Terraformapply oudestroy
o comando em sua máquina local, você pode 
encontrar um erro semelhante ao seguinte:

Error: configuring Terraform AWS Provider: 
 error validating provider  
credentials: error calling 
 sts:GetCallerIdentity: operation error 
 STS:  
GetCallerIdentity, https response error 
 StatusCode: 403, RequestID:  
123456a9-fbc1-40ed-b8d8-513d0133ba7f, api 
 error InvalidClientTokenId:  
The security token included in the request 
 is invalid.

Esse erro é causado pela expiração do token de 
segurança das credenciais usadas na configuração 
da sua máquina local.

Para resolver o erro, consulte Definir e visualizar 
as configurações na documentação da AWS CLI.

Recursos relacionados
• Pipeline de fortalecimento de contêineres do Terraform EC2 Image Builder (GitHub repositório)
• Documentação do EC2 Image Builder
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• Account Factory da AWS Control Tower para Terraform (postagem no blog da AWS)
• Bucket S3 de estado de back-end (documentação do Terraform)
• Instalar ou atualizar a versão mais recente da CLI da AWS)
• Baixe Terraform

Registro centralizado e barreiras de segurança para 
várias contas

Criado por Ankush Verma (AWS) e Tracy (Pierce) Hickey (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
gerenciamento e governança

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; AWS Config; 
Amazon CloudWatch; AWS 
CodePipeline; Amazon 
GuardDuty; AWS Lambda; 
Amazon Macie; AWS Security 
Hub; Amazon S3

Resumo
A abordagem abordada nesse padrão é adequada para clientes que têm várias contas da Amazon Web 
Services (AWS) nas AWS Organizations e agora estão enfrentando desafios ao usar a AWS Control 
Tower, uma landing zone ou serviços de máquinas de venda automática de contas para configurar 
barreiras básicas em suas contas.

Esse padrão demonstra o uso de uma arquitetura simplificada de várias contas para configurar registros 
centralizados e controles de segurança padronizados de maneira bem estruturada. Com a ajuda dos 
CloudFormation modelos da AWS CodePipeline, da AWS e dos scripts de automação, essa configuração é 
implantada em todas as contas que pertencem a uma organização.

A arquitetura de várias contas inclui as seguintes contas:

• Conta de registro centralizada — A conta na qual toda a nuvem privada virtual (VPC) flui os registros, 
CloudTrail os registros da AWS, o log do AWS Config e todos os CloudWatch registros do Amazon Logs 
(usando assinaturas) de todas as outras contas são armazenados.

• Conta de segurança principal — A conta que servirá como conta principal para os seguintes serviços de 
segurança que gerenciam várias contas.
• Amazon GuardDuty
• AWS Security Hub
• Amazon Macie
• Amazon Detective

• Contas infantis — As outras contas na organização. Essas contas armazenam todos os registros úteis 
na conta de registro centralizada. As contas infantis ingressam na conta de segurança principal como 
membros dos serviços de segurança.

Depois de lançar o CloudFormation modelo (em anexo), ele provisiona três buckets do Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) na conta de registro centralizado. Um bucket é usado para armazenar todos 
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os registros relacionados à AWS (como registros do VPC Flow Logs e do AWS Config) de todas as contas. 
CloudTrail O segundo bucket é para armazenar os CloudFormation modelos de todas as contas. O terceiro 
bucket é para armazenar registros de acesso do Amazon S3.

Um CloudFormation modelo separado cria o pipeline que usa a AWS CodeCommit. Depois que o código 
atualizado é enviado ao CodeCommit repositório, ele se encarrega de lançar recursos e configurar serviços 
de segurança em todas as contas. Para obter mais informações sobre a estrutura dos arquivos que serão 
enviados para o CodeCommit repositório, consulte o arquivo README.md (em anexo).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma ID de organização da AWS Organizations, com todas as contas associadas à mesma organização.
• Um endereço de e-mail ativo para receber notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon 

SNS).
• Cotas confirmadas para buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em cada uma de suas 

contas. Por padrão, cada conta tem 100 buckets S3. Se você precisar de buckets adicionais, solicite um 
aumento de cota antes de implantar essa solução.

Limitações

Todas as contas devem fazer parte da mesma organização. Se você não estiver usando o AWS 
Organizations, deverá modificar determinadas políticas, como a política de bucket do S3, para permitir o 
acesso a partir das funções do AWS Identity and Access Management (IAM) para cada conta.

Observações: Enquanto a solução estiver sendo implantada, você deve confirmar a assinatura do Amazon 
SNS. A mensagem de config é enviada ao endereço de e-mail que você fornece durante o processo de 
implantação. Isso iniciará algumas mensagens de alerta por e-mail nesse endereço de e-mail, pois esses 
alarmes são iniciados sempre que as políticas de função do IAM são criadas ou modificadas na conta. 
Durante o processo de implantação, você pode ignorar essas mensagens de alerta.

Arquitetura
Pilha de tecnologias alvo

• CloudWatch Alarmes e registros da Amazon
• CodeCommit Repositório da AWS
• AWS CodePipeline
• AWS Config
• Amazon Detective
• Amazon GuardDuty
• Funções e permissões do IAM
• Amazon Macie
• Buckets do S3
• AWS Security Hub
• Amazon SNS

Arquitetura alvo
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Ferramentas

1. Outras contas registradas como contas secundárias da conta de segurança principal dos serviços de 
segurança

2. Descobertas de segurança de todas as contas infantis, incluindo a conta principal

Recursos

Os recursos a seguir são provisionados automaticamente quando o código atualizado é enviado para o 
CodeCommit repositório em cada conta e região da AWS.

CloudFormation pilha 1 — Registrando a pilha principal

- Pilha aninhada 1 — Funções e políticas padrão do IAM

- Pilha aninhada 2 — Configuração do AWS Config na conta

- Pilha aninhada 3 — CloudWatch alarmes

            - SecurityGroupChangesAlarm

            - UnauthorizedAttemptAlarm

            - RootActivityAlarm

            - NetworkAclChangesAlarm

            - EU SOUUserManagementAlarm

            - EU SOUPolicyChangesAlarm

            - CloudTrailChangeAlarm

            - EU SOUCreateAccessKeyAlarm

      - Filtros métricos para criar métricas a partir de CloudTrail registros e usá-las para alarmes

      - Tópico do SNS

CloudFormation pilha 2 — Pilha de guardrail principal

- Pilha aninhada 1 — Função AWS Lambda para configurar a política de senha da conta

- Pilha aninhada 2 — Regras básicas do AWS Config

      - CIS-SecurityGroupsMustRestrictSshTraffic

      - OpenSecurityGroupRuleCheck junto com a função Lambda para avaliação de regras de grupos de 
segurança

      - check ec2-for-required-tag

      - check-for-unrestricted-ports

CloudFormation pilha 3 — exportação CloudWatch de registros

- Exportação de CloudWatch registros de grupos de registros para o Amazon S3 usando uma assinatura 
do Amazon Kinesis

Ferramentas
• AWS CloudFormation — A AWS CloudFormation usa modelos para modelar e provisionar, de forma 

automatizada e segura, todos os recursos necessários para seus aplicativos em todas as regiões e 
contas da AWS.
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• Amazon CloudWatch Cloud Cloud CloudWatch Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud e as e aplicações 
executadas na AWS em tempo real. Você pode usar CloudWatch para coletar e monitorar métricas, que 
são as variáveis que é possível medir para avaliar seus recursos e suas aplicações.

• AWS CodeCommit — CodeCommit O AWS é um serviço de controle de versão hospedado pela AWS. 
Você pode usar CodeCommit para armazenar e gerenciar ativos de maneira privada (como documentos, 
código-fonte e arquivos binários) na nuvem.

• AWS CodePipeline — CodePipeline O AWS é um serviço de entrega contínua que pode ser usado para 
modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar o software.

• AWS Config oferece uma exibição detalhada da configuração dos recursos da AWS na sua conta da 
AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como eles foram configurados 
no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as configurações foram alterados 
ao longo do tempo.

• Amazon Detective — o Amazon Detective é usado para analisar, investigar e identificar rapidamente a 
causa raiz de descobertas de segurança ou atividades suspeitas. O Detective coleta automaticamente 
dados de log de seus recursos da AWS. Em seguida, ele usa aprendizado de máquina, análise 
estatística e teoria dos grafos para ajudar você a visualizar e conduzir investigações de segurança mais 
rápidas e eficientes.

• Amazon GuardDuty — GuardDuty A Amazon é um serviço contínuo de monitoramento de segurança 
que analisa e processa os registros de fluxo, registros CloudTrail de eventos de gerenciamento, registros 
de eventos de CloudTrail dados e registros do Sistema de Nomes de Domínio (DNS). Ele usa feeds de 
inteligência contra ameaças, como listas de endereços IP e domínios mal-intencionados, e machine 
learning para identificar atividades inesperadas, maliciosas e potencialmente não autorizadas no seu 
ambiente da AWS.

• AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da Web que ajuda você a controlar o acesso 
aos recursos da AWS de forma segura. Você usa o IAM para controlar quem é autenticado (fez login) e 
autorizado (tem permissões) a usar os recursos.

• Amazon S3 — O Amazon Macie automatiza a descoberta de dados sigilosos, como informações de 
identificação pessoal (PII) e dados financeiros, para fornecer uma melhor compreensão dos dados 
armazenados por sua organização no Amazon S3.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na AWS e ajuda você a 
verificar o ambiente de acordo com os padrões de segurança e as melhores práticas.

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes (também conhecido como Produtores e
Consumidores).

Épicos
Etapa 1: Configure as funções do IAM em todas as contas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
ChildAccount_IAM_role_all_accounts.yaml 
para criar a função do IAM na 
região us-east-1.

Para criar as funções e 
permissões necessárias 
do IAM, você deve iniciar 
manualmente esse modelo em 
cada conta, uma por uma (conta 
de registro centralizada, conta 
de segurança principal e todas 
as outras contas da AWS na 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
organização) na região us-east-1. 
OChildaccount_IAM_role_All_Accounts.yaml
modelo está no/templates/
initial_deployment_templates
diretório do pacote. A função do 
IAM é usada ao fazer chamadas 
de API para provisionar e 
configurar o restante da 
arquitetura. Certifique-se de que 
o nome da função do IAM que é 
passado como parâmetro seja 
consistente em todas as contas.

Nos parâmetros do modelo, 
forneça o nome da função do 
IAM.

Forneça a função do IAM 
que CodeBuild, na conta 
de segurança principal, 
pode assumir em todas as 
outras contas secundárias. 
O nome da função padrão 
ésecurity_execute_child_stack_role.

Arquiteto de nuvem

Nos parâmetros, forneça o ID da 
conta de segurança principal.

A conta de segurança principal 
é a conta em que é CodeBuild 
executada.

Arquiteto de nuvem

Etapa 2: Configurar buckets do S3 na conta de registro centralizada

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Na conta de registro centralizada, 
em us-east-1, inicie o 
CloudFormation modelo 
S3Buckets-Centralized-
LoggingAccount .yaml.

Para criar os buckets do 
S3 na conta de registro 
centralizada, inicieS3Buckets-
Centralized-
LoggingAccount.yaml o. O 
modelo está no/templates/
initial_deployment_templates
diretório do pacote. Os buckets 
do S3 armazenarão todos os 
registros, modelos e registros de 
acesso do Amazon S3. Anote 
todos os nomes de bucket do S3, 
que você usará para modificar 
os arquivos de parâmetros nas 
etapas a seguir.

Arquiteto de nuvem

Nos parâmetros do modelo, 
forneça o nome do bucket do S3 
para armazenamento de logs da 
AWS.

Insira um nome para 
oS3 Bucket Name for 
Centralized Logging in 
Logging Account parâmetro. 
Esse bucket atua como um local 
centralizado para armazenar 
registros da AWS, como registros 
e CloudTrail registros de fluxo, de 
todas as contas. Anote o nome 

Arquiteto de nuvem

2462



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do bucket e o Nome de recurso 
da Amazon (ARN).

Forneça o nome do bucket do S3 
para armazenar logs de acesso.

Insira um nome de bucket do S3 
para oS3 Bucket Name for 
Access Logs in Logging 
Account parâmetro. Esse 
bucket do S3 armazena registros 
de acesso para o Amazon S3.

Arquiteto de nuvem

Forneça o nome do bucket do S3 
para armazenar modelos.

Insira um nome de bucket do 
S3 noS3 Bucket Name for 
CloudFormation Template 
storage in Logging 
Account parâmetro.

Arquiteto de nuvem

Forneça o ID da organização da. Para fornecer acesso aos 
buckets do S3 dentro da 
organização, insira a ID da 
organização noOrganization 
Id for Non-AMS accounts
parâmetro.

Arquiteto de nuvem

Etapa 3: Implante a infraestrutura de CI/CD na conta de segurança principal

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation 
modelo security-guard-rails-
codepipeline -Centralized-
SecurityAccount .yml.

Para implantar o pipeline de 
CI/CD, inicie manualmente 
osecurity-guard-
rails-codepipeline-
Centralized-
SecurityAccount.yml
modelo na conta de segurança 
principal em us-east-1. O 
modelo está no/templates/
initial_deployment_templates
diretório do pacote. Esse pipeline 
implantará toda a infraestrutura 
em todas as contas infantis.

Arquiteto de nuvem

Forneça um nome para o bucket 
do S3 que armazenará modelos 
na conta de registro centralizada.

Insira o nome do bucket do 
S3 que você forneceu para 
oS3 Bucket Name for the 
CloudFormation Template 
storage in Logging 
Account parâmetro na Etapa 2.

Arquiteto de nuvem

Forneça o nome da função do 
IAM a ser usada nas contas da 
criança.

Insira o nome que você forneceu 
para oName of the IAM role
parâmetro na Etapa 1.

Arquiteto de nuvem

Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
de CodePipeline falha.

Insira o endereço de e-mail que 
você deseja usar para receber 
notificações de CodePipeline 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
falha e outras notificações 
CloudWatch relacionadas a 
alarmes.

Etapa 4: Atualizar arquivos para incluir informações da conta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modifique AccountList.json. NoAccountlist.json
arquivo, que está no nível 
superior do pacote, adicione o 
número da conta de segurança 
principal e os números da 
conta da criança. Observe que 
oChildAccountList campo 
também inclui o número da conta 
de segurança principal. Veja 
o exemplo nodeployment-
instructions.md arquivo do 
pacote.

Arquiteto de nuvem

Modificar o accounts.csv Noaccounts.csv arquivo, 
que está no nível superior do 
pacote, adicione todas as contas 
infantis junto com o e-mail 
registrado com as contas. Veja 
o exemplo nodeployment-
instructions.md arquivo.

Arquiteto de nuvem

Modifique parameters.config. Noparameters.config
arquivo, que está na/
templates pasta, atualize os 
seis parâmetros a seguir:

• pNotifyEmail: O endereço 
de e-mail que você forneceu 
ao configurar o pipeline 
(consulte a Etapa 3)

• pstackNameLogging: O 
nome da CloudFormation pilha 
para registro centralizado

• pS3LogsBucket: O nome 
do bucket do S3 no qual logs 
de todas as contas serão 
armazenados (consulte a 
Etapa 2)

• pBucketName: O ARN do 
bucket do S3 usado para 
armazenar os logs

• pTemplateBucketName: 
O nome dos buckets do S3 
em que os modelos serão 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
armazenados (consulte a
Etapa 2)

• pAllowedAccounts: IDs de 
conta para as contas de pais e 
filhos

Para os outros parâmetros, 
você pode manter os valores 
padrão. Para ver um exemplo, 
consulte odeployment-
instructions.md arquivo no 
pacote.

Etapa 5: Acesse o CodeCommit repositório e envie os arquivos atualizados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse o CodeCommit 
repositório que você criou na 
Etapa 3.

Na seção Saídas da 
CloudFormation pilha de 
infraestrutura de CI/CD (lançada 
na Etapa 3), anote o nome do 
URL do CodeCommit repositório. 
Crie acesso ao repositório para 
que os arquivos possam ser 
enviados para ele para que a 
infraestrutura seja implantada 
em todas as contas de destino. 
Para obter mais informações, 
consulte Configuração para AWS 
CodeCommit.

Arquiteto de nuvem

Envie os arquivos para o 
CodeCommit repositório.

Instale o Git na sua máquina. Em 
seguida, execute os comandos 
do Git para clonar o repositório 
vazio, copiar os arquivos do 
seu laptop para a pasta do 
repositório e enviar os artefatos 
para o repositório. Verifique 
os exemplos de comandos 
do Git nodeployment-
instructions.md arquivo 
do pacote. Para comandos 
básicos do Git, consulte a seção
Recursos relacionados.

Arquiteto de nuvem

Etapa 6: Confirmar CodePipeline e CodeBuild status

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme o status de 
CodePipeline CodeBuild e.

Depois de enviar os artefatos 
para o CodeCommit repositório, 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
confirme se o CodePipeline 
pipeline que você criou na Etapa 
3 foi iniciado. Em seguida, 
verifique os CodeBuild registros 
para confirmar o status ou os 
erros.

Recursos relacionados
• Implantação de CloudFormation modelos da AWS
• Configuração para a AWS CodeCommit
• Carregando arquivos para o bucket do S3
• Comandos básicos do Git

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Verifique uma CloudFront distribuição da Amazon 
para registro de acesso, versão HTTPS e TLS

Criado por SaiJeevan Devireddy (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Entrega de 
conteúdo; segurança, identidade, 
conformidade

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda

Resumo
Esse padrão verifica uma CloudFront distribuição da Amazon para se certificar de que ela usa HTTPS, usa 
Transport Layer Security (TLS) versão 1.2 ou posterior e tem o registro de acesso ativado. CloudFront é 
um serviço fornecido pela Amazon Web Services (AWS) que acelera a distribuição do conteúdo estático 
e dinâmico da Web, como arquivos .html, .css, .js e arquivos de imagem, para os usuários. CloudFront 
distribui seu conteúdo através de uma rede global de datacenters denominados pontos de presença. 
Quando um usuário solicita um conteúdo com o qual você está servindo CloudFront, a solicitação é 
roteada para o ponto de presença com a menor latência (atraso de tempo) para que o conteúdo seja 
fornecido com a melhor performance possível.

Esse padrão fornece uma função do AWS Lambda que é iniciada quando o Amazon CloudWatch 
Events detecta a chamada de CloudFront API CreateDistributionCreateDistributionWithTags, ou
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UpdateDistribution. A lógica personalizada na função Lambda avalia todas as CloudFront distribuições que 
foram criadas ou atualizadas na conta da AWS. Ele envia uma notificação de violação usando o Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) se detectar as seguintes violações:

• Verificações globais:
• O certificado personalizado não usa TLS versão 1.2
• O registro está desativado para distribuição

• Verificações de origem:
• O Origin não está configurado com TLS versão 1.2
• A comunicação com a origem é permitida em um protocolo diferente do HTTPS

• Verificações de comportamento:
• A comunicação de comportamento padrão é permitida em um protocolo diferente de HTTPS
• A comunicação de comportamento personalizado é permitida em um protocolo diferente do HTTPS

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um endereço de e-mail em que você deseja receber as notificações de violação

Limitações

• Esse controle de segurança não verifica as distribuições existentes do Cloudfront, a menos que uma 
atualização tenha sido feita na distribuição.

• CloudFront é considerado um serviço global e não está vinculado a uma região específica da AWS. No 
entanto, o log da API do Amazon CloudWatch Logs e do AWS Cloudtory para serviços globais ocorre 
na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1). Portanto, esse formulário de controle de 
segurança CloudFront deve ser implantado e mantido nous-east-1. Essa implantação única monitora 
todas as distribuições do CloudFront. Não implante o controle de segurança em nenhuma outra região 
da AWS. (A implantação em outras regiões resultará em uma falha no início de CloudWatch eventos e 
na função Lambda e na ausência de notificações do SNS.)

• Essa solução passou por testes extensivos com distribuições de conteúdo CloudFront da web. Ele não 
abrange distribuições de streaming do protocolo de mensagens em tempo real (RTMP).

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Função Lambda
• Tópico do SNS
• EventBridge Regra da Amazon

Arquitetura alvo

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar o modelo anexado em várias contas que você deseja monitorar.
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Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CloudFormation — CloudFormation é um serviço que ajuda você a modelar e configurar recursos 
da AWS usando a infraestrutura como código.

• Amazon EventBridge: EventBridge fornece um fluxo de dados em tempo real de suas próprias 
aplicações, de aplicações de software como serviço (SaaS) e de serviços da AWS, roteando esses 
dados para destinos como as funções do Lambda.

• AWS Lambda: o Lambda é um serviço da Web que oferece suporte à execução de código sem 
provisionar ou gerenciar servidores.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS: o Amazon SNS coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e 
clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens 
publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as 
mesmas mensagens.

Código

O código anexado inclui:

• Um arquivo .zip com o código do Lambda (index.py)
• Um CloudFormation modelo (arquivo.yml) que você executa para implantar o código Lambda

Epopeias
Faça o upload do controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o bucket do S3 para o 
código do Lambda.

No console do Amazon S3, crie 
um bucket do S3 com um nome 
exclusivo que não contenha 
barras iniciais. Um nome de 
bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, e o namespace é 
compartilhado por todas as 
contas da AWS. Seu bucket do 
S3 deve estar na região em que 
você planeja implantar o código 
do Lambda.

Arquiteto de

Carregue o código do Lambda 
para seu bucket do S3.

Faça o upload do 
código Lambda (arquivo 
cloudfront_ssl_log_lambda.zip) 
fornecido na seção Anexos para 
o bucket do S3 que você criou na 
etapa anterior.

Arquiteto de
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Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo.

No CloudFormation console 
da AWS, na mesma região da 
AWS do bucket do S3, implante 
o CloudFormation modelo 
(cloudfront-ssl-logging.yml) 
fornecido na seção Anexos. 

Arquiteto de

Especifique o nome do bucket do 
S3.

Para o parâmetro do S3 Bucket
do S3, especifique o nome do 
bucket do S3 que você criou no 
primeiro épico.

Arquiteto de

Especifique o nome da chave 
Amazon S3 para o arquivo 
Lambda.

Para o parâmetro S3 Key, 
especifique a localização do 
Amazon S3 do arquivo .zip 
de código Lambda em seu 
bucket do S3. Não inclua barras 
iniciais (por exemplo, você pode 
inserir lambda.zip ou controls/
lambda.zip).

Arquiteto de

Forneça um endereço de e-mail 
de notificação.

Para o parâmetro E-mail de 
notificação, forneça um endereço 
de e-mail no qual você gostaria 
de receber as notificações de 
violação.

Arquiteto de

Defina o nível de log. Para o parâmetro de nível de 
registro do Lambda, defina 
o nível de registro para sua 
função Lambda. Escolha um dos 
seguintes valores: 

• INFORMAÇÕES para receber 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo.

• ERRO para obter informações 
sobre eventos de erro que 
ainda podem permitir que 
o aplicativo continue em 
execução.

• AVISO para obter 
informações sobre situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto de
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Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com 
êxito, um novo tópico do SNS 
é criado e uma mensagem 
de inscrição é enviada para o 
endereço de e-mail que você 
forneceu. Você deve confirmar 
esta assinatura de e-mail para 
receber notificações de violação.

Arquiteto de

Recursos relacionados
• CloudFormation Informações da AWS
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS (CloudFormation documentação)
• CloudFront registro (CloudFront documentação)
• Informações sobre o Amazon S3
• Informações sobre o AWS Lambda

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Verifique se há entradas de rede de host único nas 
regras de entrada de grupos de segurança para 
IPv4 e IPv6

Criado por SaiJeevan Devireddy (AWS), Ganesh Kumar (AWS) e John Reynolds (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: rede; segurança, 
identidade, conformidade

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon VPC

Resumo
Esse padrão fornece um controle de segurança que notifica você quando os recursos da Amazon 
Web Services (AWS) não atendem às suas especificações. Ele fornece uma função AWS 
Lititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititv6. A função CloudWatch
AuthorizeSecurityGroupIngressLitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit A lógica 
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personalizada na função Lambda avalia a máscara de sub-rede do bloco CIDR da regra de entrada do 
grupo de segurança. Se a máscara de sub-rede for determinada como diferente de /32 (IPv4) ou /128 
(IPv6), a função Lambda enviará uma notificação de violação usando o Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um endereço de e-mail em que você deseja receber as notificações de violação de violação de nuvem 

de violação de nuvem de,

Limitações

• Essa solução de monitoramento de segurança é regional e deve ser implantada em cada região da AWS 
que você deseja monitorar.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Função Lambda
• Tópico do SNS
• EventBridge Regra da Amazon

Arquitetura alvo

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar recursos da AWS usando a 
infraestrutura como código.

• EventBridgeA Amazon fornece um fluxo de dados em tempo real de suas próprias aplicações, de 
aplicações de software como serviço (SaaS) e de serviços da AWS, roteando esses dados para destinos 
como o Lambda.

• O AWS Lambda oferece suporte a execução de código sem provisionar ou gerenciar servidores.
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos altamente 

escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de armazenamento, incluindo 
sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• O Amazon SNS coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, 
incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens 
publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as 
mesmas mensagens.
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Código

O código anexado inclui:

• Um arquivo .zip com o código de segurança do Lambda (index.py)
• Um CloudFormation modelo (security-control.ymlarquivo) que você executa para implantar o 

código Lambda

Epopéias
Faça o upload do controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o bucket do 
Sitititititititititititititititititit

No console do Amazon S3, 
crie um bucket S3 com um 
nome exclusivo que não 
contenha barras iniciais. 
Um nome de bucket do 
SitititititititititititititititititititititititititititititititititititAWS. 
Seu bucket do 
Sititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit

Arititnuvem nuvem

Carregue o código do S3. Faça upload do código Lambda 
(security-control-
lambda.ziparquivo) fornecido 
na seção Anexos para o bucket 
do S3 que você criou na etapa 
anterior.

Arititnuvem nuvem

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Altere a versão usada do 
Pyitititititit

Faça o download do 
CloudFormation modelo 
(security-control.yml) 
fornecido na seção Anexos. Abra 
o arquivo e modifique a versão 
do Python para refletir a versão 
mais recente suportada pelo 
Lambda (atualmente Python 3.9).

Por exemplo, você pode 
pesquisarpython  no código 
e alterar o valorRuntime
depython3.6 parapython3.9.

Para obter as informações 
mais recentes sobre o suporte 
à versão em tempo de 
execução do Python, consulte a
documentação do AWS Lambda.

Arititnuvem nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo da AWS.

No CloudFormation console 
da AWS, na mesma região da 
AWS do bucket S3, implante 
o CloudFormation template 
(security-control.yml).

Arititnuvem nuvem

Especifique o nome de bucket do 
SS3.

Para o parâmetro do
Sititititititititititititititititititititit3
que você criou na primeira 
compilação.

Arititnuvem nuvem

Especifique o nome da chave 
Amazon S3 para o arquivo 
Lambda.

Para o parâmetro S3 Key, 
especifique a localização 
do arquivo .zip do código 
Lambda no seu bucket do S3 
no Amazon S3. Não inclua 
barras iniciais (por exemplo, 
você pode inserirlambda.zip
oucontrols/lambda.zip).

Arititnuvem nuvem

Fornefique um endereço de e-
mail de notificação.

Para o parâmetro E-mail de 
notificação, forneça um endereço 
de e-mail no qual você gostaria 
de receber as notificações de 
violação. 

Arititnuvem nuvem

Defina o nível de log. Para o parâmetro de nível do 
Lambda Logging, defina o nível 
de registro para sua função 
do Lambda. Escolha um dos 
seguintes valores:

• INFORMAÇÕES para obter 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo.

• ERRO para obter informações 
sobre eventos de erro que 
ainda podem permitir que 
o aplicativo continue em 
execução.

• AVISO para obter 
informações sobre situações 
potencialmente prejudiciais.

Arititnuvem nuvem

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com 
êxito, um novo tópico do SNS 
é criado e uma mensagem de 
assinatura é enviada para o 

Arititnuvem nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
endereço de e-mail que você 
forneceu. Você deve confirmar 
esta assinatura de e-mail para 
receber notificações de violação.

Recursos relacionados
• CloudFormation Informações da AWS
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• Grupos de segurança para sua VPC (documentação do Amazon VPC)
• Informações sobre o Amazon S3
• Informações sobre o AWS Lambda

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Crie um relatório consolidado das descobertas de 
segurança do Prowler de várias contas da AWS

Criado por Mike Virgilio (AWS), Andrea Di Fabio (AWS), Cameron Covington (AWS) e Jay Durga (AWS)

Reparar-se no repositório de 
código:

• multi-account-security-
assessment-via prowler

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade

Carga de trabalho: código aberto Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon 
EC2; AWS Identity and Access 
Management

Resumo
O Prowler (GitHub) é uma ferramenta de linha de comando de código aberto que pode ajudá-lo a avaliar, 
auditar e monitorar suas contas da Amazon Web Services (AWS) quanto à adesão às melhores práticas 
de segurança. Nesse padrão, você implanta o Prowler em uma conta centralizada da AWS em sua 
organização, gerenciada pela AWS Organizations, e depois usa o Prowler para realizar uma avaliação de 
segurança de todas as contas da organização.

Embora existam muitos métodos para implantar e utilizar o Prowler para uma avaliação, essa solução foi 
projetada para implantação rápida, análise completa de todas as contas da organização ou de contas-
alvo definidas e relatórios acessíveis das descobertas de segurança. Nessa solução, quando a Prowler 
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completa a avaliação de segurança de todas as contas da organização, ela consolida os resultados. Ele 
também filtra todas as mensagens de erro esperadas, como erros relacionados a restrições que impedem 
o Prowler de escanear buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em contas provisionadas 
pela AWS Control Tower. Os resultados filtrados e consolidados são relatados em um modelo do Microsoft 
Excel incluído nesse padrão. Você pode usar esse relatório para identificar possíveis melhorias nos 
controles de segurança em sua organização.

Essa solução foi projetada com o seguinte em mente:

• Os CloudFormation modelos da AWS reduzem o esforço necessário para implantar os recursos da AWS 
nesse padrão.

• Você pode ajustar os parâmetros nos CloudFormation modelos e no script prowler_scan.sh no momento 
da implantação para personalizar os modelos para seu ambiente.

• As velocidades de avaliação e emissão de relatórios do Prowler são otimizadas por meio do 
processamento parallel de contas da AWS, resultados agregados, relatórios consolidados com 
correções recomendadas e visualizações geradas automaticamente.

• O usuário não precisa monitorar o progresso da verificação. Quando a avaliação estiver concluída, o 
usuário é notificado por meio de um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para 
que ele possa recuperar o relatório.

• O modelo de relatório ajuda você a ler e avaliar somente os resultados relevantes para toda a 
organização.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS para hospedagem de serviços e ferramentas de segurança, gerenciada como uma 
conta de membro de uma organização no AWS Organizations. Nesse padrão, essa conta é chamada de
conta de segurança.

• Na conta de segurança, você deve ter uma sub-rede privada com acesso externo à Internet. Para obter 
instruções, consulte Criar uma sub-rede na documentação da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Você pode estabelecer acesso à Internet usando um gateway NAT ou um endpoint de interface 
VPC.

• Acesso à conta de gerenciamento do AWS Organizations ou a uma conta para a qual delegou 
permissões de administrador CloudFormation. Para obter instruções, consulte Registrar um 
administrador delegado na CloudFormation documentação.

• Habilite o acesso confiável entre AWS Organizations CloudFormation e. Para obter instruções, consulte
Habilitar acesso confiável com o AWS Organizations na CloudFormation documentação.

Limitações

• As contas de destino da AWS devem ser gerenciadas como uma organização no AWS Organizations. 
Se você não estiver usando o AWS Organizations, você pode atualizar o CloudFormation modelo IAM-
ProwlerExecRole .yaml e o script prowler_scan.sh para seu ambiente. Em vez disso, você fornece uma 
lista de IDs de conta da AWS e regiões onde você deseja executar o script.

• O CloudFormation modelo foi desenvolvido para implantar a instância do Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) em uma sub-rede privada que tem acesso à Internet de saída. O AWS Systems 
Manager Agent (SSM Agent) exige acesso externo para alcançar o endpoint do serviço AWS Systems 
Manager, e você precisa de acesso externo para clonar o repositório de código e instalar dependências. 
Se quiser usar uma sub-rede pública, você deve modificar o modelo prowler-resources.yaml para 
associar um endereço IP elástico à instância do EC2.

Versões do produto
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• Prowler versão 3.0 ou posterior

Arquitetura

O diagrama mostra o seguinte processo:

1. Usando o Session Manager, um recurso do AWS Systems Manager, o usuário se autentica na instância 
do EC2 e executa o script prowler_scan.sh. Esse script de shell executa as etapas 2—8.

2. A instância do EC2 assume a funçãoProwlerEC2Role do IAM, que concede permissões para acessar 
o bucket do S3 e assumir as funções doProwlerExecRole IAM nas outras contas da organização.

3. A instância do EC2 assume a funçãoProwlerExecRole do IAM na conta de gerenciamento da 
organização e gera uma lista das contas na organização.

4. A instância do EC2 assume a funçãoProwlerExecRole do IAM nas contas dos membros da 
organização (chamadas de contas de carga de trabalho no diagrama de arquitetura) e realiza uma 
avaliação de segurança em cada conta. As descobertas são armazenadas como arquivos CSV e HTML 
na instância do EC2.

Nota: Os arquivos HTML são uma saída da avaliação do Prowler. Devido à natureza do HTML, eles 
não são concatenados, processados ou usados diretamente nesse padrão. No entanto, eles podem 
ser úteis para a análise de relatórios de contas individuais.

5. A instância do EC2 processa todos os arquivos CSV para remover erros conhecidos e esperados e 
consolida as descobertas restantes em um único arquivo CSV.

6. A instância do EC2 executa o script generateVisualizations.py. Esse script processa o arquivo 
CSV das descobertas agregadas e gera arquivos PNG de gráficos e tabelas que podem ajudá-lo a 
entender e relatar os resultados. Ele também cria um arquivo HTML que contém informações sobre o 
escaneamento e os arquivos PNG.

7. A instância do EC2 empacota os resultados individuais da conta, os resultados agregados e as 
visualizações geradas em um arquivo zip.

8. A instância do EC2 faz upload do arquivo zip para seu bucket do S3.
9. Uma EventBridge regra detecta o upload do arquivo e usa um tópico do Amazon SNS para enviar um e-

mail ao usuário notificando-o de que a avaliação foi concluída.
10.O usuário baixa o arquivo zip do bucket do S3. O usuário importa os resultados para o modelo do Excel 

e revisa os resultados.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na 
Nuvem AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e aumentá-los ou diminuí-
los rapidamente.

• EventBridgeA Amazon é um serviço de barramento de eventos sem servidor que ajuda você a conectar 
suas aplicações a dados em tempo real de diversas fontes. Por exemplo, funções do AWS Lambda, 
endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras contas da 
AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso a 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.
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• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda você a consolidar várias 
contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia centralmente.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
Nuvem da AWS. Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar 
e resolver problemas operacionais e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS da de modo seguro 
e em grande escala. Esse padrão usa o Gerenciador de sessões, um recurso do Systems Manager.

Outras ferramentas

• O Prowler é uma ferramenta de linha de comando de código aberto que ajuda você a avaliar, auditar 
e monitorar suas contas quanto à adesão às melhores práticas de segurança da AWS e a outras 
estruturas e padrões de segurança.

Repositório de código

O código para esse padrão está disponível na Avaliação de segurança de GitHub várias contas por meio 
do repositório Prowler. O repositório de código contém os seguintes arquivos:

• prowler_scan.sh — Esse script bash é usado para iniciar uma avaliação de segurança do Prowler 
de várias contas da AWS, em parallel. Conforme definido no CloudFormation modelo Prowler-
resources.yaml, esse script é implantado automaticamente nausr/local/prowler pasta na instância 
do EC2.

• Prowler-resources.yaml — Você usa esse CloudFormation modelo para criar uma pilha na conta de 
segurança na organização. Esse modelo implanta todos os recursos necessários para essa conta para 
dar suporte à solução. Essa pilha deve ser implantada antes do modelo IAM-ProwlerExecRole .yaml. 
Não recomendamos que você implante esses recursos em uma conta que hospeda cargas de trabalho 
críticas de produção.

Nota: Se essa pilha for excluída e reimplantada, você deverá reconstruir o conjunto 
deProwlerExecRole pilhas para reconstruir as dependências entre contas entre as funções do IAM.

• IAM-ProwlerExecRole .yaml — Você usa esse CloudFormation modelo para criar um conjunto de pilhas 
que implanta a funçãoProwlerExecRole IAM em todas as contas da organização, incluindo a conta de 
gerenciamento.

• generateVisualizations.py — O script prowler_scan.sh chama automaticamente esse script Python para 
gerar visualizações com base nas descobertas agregadas e as inclui no arquivo zip armazenado no 
bucket do S3. Esse script cria os seguintes arquivos:
• FailuresByAccount-<date>.png— Gráfico de barras ilustrando as falhas nas verificações do 

Prowler para cada conta
• FailuresByService-<date>.png— Gráfico de barras ilustrando as falhas nas verificações do 

Prowler para cada serviço da AWS
• ProcessedResultsByFailureSeverityCount-<date>.png— Gráfico de barras ilustrando a 

distribuição das falhas nas verificações do Prowler para cada nível de severidade (crítico, alto, médio, 
baixo e informativo)

• ResultsByFail-<date>.png— Gráfico circular de verificações fracassadas do Prowler por 
gravidade

• ResultsBySeverity-<date>.png— Gráfico circular de todas as verificações do Prowler 
(aprovadas e reprovadas) por gravidade

• ProwlerReport.html— Arquivo HTML único com todas as imagens incluídas
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• prowler3-report-template.xlsm — Você usa esse modelo do Excel para processar as descobertas do 
Prowler. As tabelas dinâmicas do relatório fornecem recursos de pesquisa, gráficos e descobertas 
consolidadas.

Epopéias
Preparar-se para a implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código. 1. Em uma interface de linha de 
comando, altere seu diretório 
de trabalho para o local em 
que você deseja armazenar os 
arquivos de amostra.

2. Digite o comando

git clone https://
github.com/aws-
samples/multi-account-
security-assessment-
via-prowler.git

AWS DevOps

Revise os modelos. 1. No repositório clonado, 
abra os arquivos Prowler-
resources.yaml e IAM-
ProwlerExecRole .yaml.

2. Analise os recursos criados 
por esses modelos e ajuste os 
modelos conforme necessário 
para seu ambiente. Para 
obter mais informações, 
consulte Como trabalhar com 
modelos na CloudFormation 
documentação.

3. Salve e feche os arquivos
Prowler-resources.yaml e IAM-
ProwlerExecRole .yaml.

AWS DevOps

Crie as CloudFormation pilhas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Provisione recursos na conta de 
segurança.

Usando o modelo prowler-
resources.yaml, você cria uma 
CloudFormation pilha que 
implanta todos os recursos 
necessários na conta de 
segurança. Para obter 
instruções, consulte Criação de 
uma pilha na CloudFormation 
documentação. Observe o 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
seguinte ao implantar esse 
modelo:

1. Na página Especificar modelo, 
escolha O modelo está 
pronto e, em seguida, faça o 
upload do arquivo prowler-
resources.yaml.

2. Na página Especificar 
detalhes da pilha, na 
caixa Nome da pilha, 
insiraProwler-Resources.

3. Na seção Parâmetros, insira o 
seguinte:
• VPCId— Selecione uma 

VPC na conta.
• SubnetId— Selecione uma 

sub-rede privada que tenha 
acesso à Internet.

Observação: se você 
selecionar uma sub-rede 
pública, a instância do 
EC2 não receberá um 
endereço IP público porque 
o CloudFormation modelo, 
por padrão, não provisiona 
e anexa um endereço IP 
elástico.

• InstanceType— 
Selecione um tamanho 
de instância com base 
no número de avaliações 
parallel:
• Para 10, 

escolhar6i.large.
• Para 12, 

escolhar6i.xlarge.
• Para 14—18, 

escolhar6i.2xlarge.
• InstanceImageId— 

Deixe o padrão para o 
Amazon Linux 2.

• KeyPairName— Se você 
estiver usando o SSH para 
acessar, especifique o nome 
de um key pair existente.

• PermittedSSHInbound— 
Se você estiver usando SSH 
para acesso, especifique 
um bloco CIDR permitido. 
Se você não estiver usando 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
SSH, mantenha o valor 
padrão de127.0.0.1.

• BucketName— O valor 
padrão éprowler-
output-<accountID>-
<region>. Você pode 
modificar isso conforme 
necessário. Se você 
especificar um valor 
personalizado, o ID da 
conta e a região serão 
automaticamente anexados 
ao valor especificado.

• EmailAddress— 
Especifique um endereço de 
e-mail para uma notificação 
do Amazon SNS quando o 
Prowler concluir a avaliação 
e carregar o arquivo zip 
para o bucket do S3.

Nota: A configuração da 
assinatura do SNS deve 
ser confirmada antes 
que o Prowler conclua a 
avaliação, caso contrário, 
uma notificação não será 
enviada.

• IAMProwlerEC2Role— 
Mantenha o padrão, 
a menos que suas 
convenções de 
nomenclatura exijam um 
nome diferente para essa 
função do IAM.

• IAMProwlerExecRole— 
Mantenha o padrão, 
a menos que outro 
nome seja usado ao 
implantar o arquivo IAM-
ProwlerExecRole .yaml.

• Parallelism— 
Especifique o número 
de avaliações parallel 
a serem realizadas. 
Certifique-se de que o 
valor noInstanceType
parâmetro suporte esse 
número de avaliações 
parallel.

4. Na página Revisão, selecione
Os seguintes recursos exigem 
recursos: [AWS::IAM::Role] e 
escolha Criar pilha.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
5. Depois que a pilha for 

criada com sucesso, no 
CloudFormation console, 
na guia Outputs, copie 
oProwlerEC2Role Amazon 
Resource Name (ARN). Você 
usa esse ARN posteriormente 
ao implantar o arquivo IAM-
ProwlerExecRole .yaml.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Provisione a função do IAM nas 
contas dos membros.

Na conta de gerenciamento 
do AWS Organizations ou em 
uma conta com permissões de 
administrador delegadas para 
CloudFormation, use o modelo
IAM-ProwlerExecRole .yaml
para criar um conjunto de 
CloudFormation pilhas. O 
conjunto de pilhas implanta 
a funçãoProwlerExecRole
do IAM em todas as contas-
membro da organização. Para 
obter instruções, consulte Criar 
um conjunto de pilhas com 
permissões gerenciadas pelo 
serviço na CloudFormation 
documentação. Observe o 
seguinte ao implantar esse 
modelo:

1. Em Preparar modelo, 
escolha O modelo está 
pronto e, em seguida, faça 
o upload do arquivo IAM-
ProwlerExecRole .yaml.

2. Na página Especificar 
StackSet detalhes, nomeie 
o conjunto de pilhasIAM-
ProwlerExecRole.

3. Na seção Parâmetros, insira o 
seguinte:
• AuthorizedARN— Insira 

oProwlerEC2Role ARN, 
que você copiou ao criar 
aProwler-Resources
pilha.

• ProwlerExecRoleName— 
Mantenha o valor padrão 
de,ProwlerExecRole
a menos que outro nome 
tenha sido usado ao 
implantar o arquivo Prowler-
resources.yaml.

4. Em Permissions (Permissões), 
escolha Service-managed 
permissions (Permissões 
gerenciadas pelo serviço).

5. Na página Definir opções 
de implantação, em Metas 
de implantação, escolha
Implantar na organização e 
aceite todos os padrões.
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Nota: Se você quiser que as 
pilhas sejam implantadas em 
todas as contas dos membros 
simultaneamente, defina o
máximo de contas simultâneas
e a tolerância a falhas como 
um valor alto, como100.

6. Em Regiões de implantação, 
escolha a região em que a 
instância do EC2 do Prowler 
está implantada. Como os 
recursos do IAM são globais 
e não regionais, isso implanta 
a função do IAM em todas as 
regiões ativas.

7. Na página de revisão, 
selecione Eu reconheço que 
a AWS CloudFormation pode 
criar recursos do IAM com 
nomes personalizados e, 
em seguida, escolha Criar 
StackSet.

8. Monitore a guia Instâncias 
do Stack (para o status da 
conta individual) e a guia
Operações (para ver o status 
geral) para determinar quando 
a implantação será concluída.
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Provisionar a função do IAM na 
conta de gerenciamento.

Usando o modelo IAM-
ProwlerExecRole .yaml, você 
cria uma CloudFormation 
pilha que implanta a 
funçãoProwlerExecRole IAM 
na conta de gerenciamento 
da organização. O conjunto 
de pilhas que você criou 
anteriormente não implanta 
a função IAM na conta de 
gerenciamento. Para obter 
instruções, consulte Criação de 
uma pilha na CloudFormation 
documentação. Observe o 
seguinte ao implantar esse 
modelo:

1. Na página Especificar modelo, 
escolha O modelo está 
pronto e, em seguida, faça 
o upload do arquivo IAM-
ProwlerExecRole .yaml.

2. Na página Especificar 
detalhes da pilha, na caixa
Nome da pilha, insiraIAM-
ProwlerExecRole.

3. Na seção Parâmetros, insira o 
seguinte:
• AuthorizedARN— Insira 

oProwlerEC2Role ARN, 
que você copiou ao criar 
aProwler-Resources
pilha.

• ProwlerExecRoleName— 
Mantenha o valor padrão 
de,ProwlerExecRole
a menos que outro nome 
tenha sido usado ao 
implantar o arquivo Prowler-
resources.yaml.

4. Na página Revisão, selecione
Os seguintes recursos exigem 
recursos: [AWS::IAM::Role] e 
escolha Criar pilha.

AWS DevOps

Execute a avaliação de segurança do Prowler

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o escaneamento. 1. Faça login na conta de 
segurança da organização.

Administrador da AWS
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2. Usando o Session Manager, 

conecte-se à instância EC2 do 
Prowler que você provisionou 
anteriormente. Para obter 
instruções, consulte Connect à 
sua instância do Linux usando 
o Gerenciador de sessões. 
Se você não conseguir 
se conectar, consulte a 
seção Solução (p. 2492) de 
problemas desse padrão.

3. Navegue até o arquivo
prowler_scan.sh eusr/
local/prowler, em 
seguida, abra.

4. Revise e modifique os 
parâmetros e variáveis 
ajustáveis neste script 
conforme necessário para seu 
ambiente. Para obter mais 
informações sobre as opções 
de personalização, consulte 
os comentários no início do 
script.

Por exemplo, em vez de 
obter uma lista de todas 
as contas de membros da 
organização a partir da conta 
de gerenciamento, você 
pode modificar o script para 
especificar os IDs de conta da 
AWS ou as regiões da AWS 
que você deseja verificar, ou 
pode referenciar um arquivo 
externo que contenha esses 
parâmetros.

5. Salve e feche o arquivo
prowler_scan.sh.

6. Insira o comando a seguir. 
Isso executa o script
prowler_scan.sh.

sudo -i
screen
cd /usr/local/prowler
./prowler_scan.sh

Observe o seguinte:
• O comando screen permite 

que o script continue sendo 
executado caso a conexão 
atinja o tempo limite ou você 
perca o acesso ao console.
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• Depois que a varredura 

começar, você pode forçar 
a desconexão da tela 
pressionando Ctrl+A D. A 
tela se desconecta e você 
pode fechar a conexão da 
instância e permitir que a 
avaliação continue.

• Para retomar uma sessão 
desanexada, conecte-se à 
instância, insirasudo -i e 
insirascreen -r.

• Para monitorar o progresso 
das avaliações de contas 
individuais, você pode 
navegar até ousr/local/
prowler diretório e 
inserir o comandotail 
-f output/stdout-
<account-id>.

7. Aguarde até que o Prowler 
conclua os escaneamentos 
em todas as contas. O script 
avalia várias contas ao mesmo 
tempo. Quando a avaliação for 
concluída em todas as contas, 
você receberá uma notificação 
se tiver especificado um 
endereço de e-mail ao 
implantar o arquivo Prowler-
resources.yaml.

Recupere as descobertas do 
Prowler.

1. Faça o download 
doprowler-output-
<assessDate>.zip arquivo 
doprowler-output-
<accountID>-<region>
bucket. Para obter instruções, 
consulte Como baixar um 
objeto na documentação do 
Amazon S3.

2. Exclua todos os objetos no 
bucket, incluindo o arquivo 
que você baixou. Essa é a 
melhor prática para otimização 
de custos e para garantir 
que você possa excluir 
aProwler-Resources
CloudFormation pilha a 
qualquer momento. Para 
obter instruções, consulte 
Como excluir objetos na 
documentação do Amazon S3.
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Pare a instância do EC2. Para evitar o faturamento 
enquanto a instância estiver 
ociosa, interrompa a instância 
do EC2 que executa o Prowler. 
Para obter instruções, consulte
Interromper e iniciar suas 
instâncias na documentação do 
Amazon EC2.

AWS DevOps

Crie um relatório das descobertas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe as descobertas. 1. No Excel, abra o prowler-
report-templatearquivo.xlsx
e escolha a planilha CSV do 
Prowler.

2. Exclua todos os dados da 
amostra, incluindo a linha 
do cabeçalho. Se você for 
perguntado se deseja excluir a 
consulta associada aos dados 
que estão sendo removidos, 
escolha Não. A exclusão 
da consulta pode afetar a 
funcionalidade das tabelas 
dinâmicas no modelo do 
Excel.

3. Extraia o conteúdo do arquivo 
zip que você baixou do bucket 
do S3.

4. No Excel, abra o
prowler-fullorgresults-
accessdeniedfilteredarquivo.txt. 
Recomendamos que você 
use esse arquivo porque 
os erros mais comuns e 
não acionáveis já foram 
removidos, comoAccess 
Denied erros relacionados a 
tentativas de escaneamento 
dos recursos da Control 
Tower. Se você quiser as 
descobertas não filtradas, 
abra o arquivo prowler-
fullorgresults.txt em vez disso.

5. Selecione a coluna A.
6. Se você estiver usando o 

Windows, digite Ctrl+C ou, 
se estiver usando o macOS, 
digite Cmd+C. Isso copia 

AWS geral
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todos os dados para a área de 
transferência.

7. No modelo de relatório do 
Excel, na planilha CSV do 
Prowler, selecione a célula A1.

8. Se você estiver usando o 
Windows, digite Ctrl+V ou, 
se estiver usando o macOS, 
digite Cmd+V. Isso cola as 
descobertas no relatório.

9. Confirme se todas as células 
que contêm dados colados 
estão selecionadas. Caso 
contrário, selecione a coluna 
A.

10.Na guia Dados, escolha Texto 
para colunas.

11.No assistente, faça o seguinte:
• Para a etapa 1, escolha

Delimitado.
• Para a etapa 2, para

Delimitadores, escolha 
Ponto e vírgula. No painel
Visualização de dados, 
confirme se os dados 
estão sendo separados em 
colunas.

• Na etapa 3, escolha
Concluir.

12.Confirme se os dados do texto 
estão delimitados em várias 
colunas.

13.Salve o relatório do Excel com 
um novo nome.

14.Pesquise e exclua 
quaisquerAccess Denied
erros nas descobertas. 
Para obter instruções 
sobre como removê-los 
programaticamente, consulte
Remoção programática de 
erros na seção Informações 
adicionais (p. 2493).
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Finalize o relatório. 1. Escolha a planilha
Descobertas e selecione a 
célula A17. Essa célula é o 
cabeçalho da tabela dinâmica.

2. Na faixa de opções, em
PivotTable Ferramentas, 
escolha Analisar e, em
Atualizar, escolha Atualizar 
tudo. Isso atualiza as tabelas 
dinâmicas com o novo 
conjunto de dados.

3. Por padrão, o Excel não exibe 
corretamente os números de 
conta da AWS. Para corrigir a 
formatação do número, faça o 
seguinte:
• Na planilha de Descobertas, 

abra o menu de contexto 
(clique com o botão direito 
do mouse) da coluna A e 
escolha Formatar Células.

• Escolha Número e, em
casas decimais, insira0.

• Escolha OK.

Nota: Se um número de conta 
da AWS começar com um ou 
mais zeros, o Excel removerá 
automaticamente os zeros. Se 
você ver um número de conta 
com menos de 12 dígitos no 
relatório, os dígitos que faltam 
são zeros no início do número.

4. (Opcional) Você pode recolher 
campos para facilitar a leitura 
das descobertas. Faça o 
seguinte:
• Na planilha Descobertas, 

se você mover o cursor 
para a linha entre as linhas 
18 e 19 (o espaço entre 
o cabeçalho crítico e a 
primeira descoberta), 
o ícone do cursor se 
transforma em uma 
pequena seta apontando 
para baixo.

• Clique para selecionar todos 
os campos de busca.

• Abra o menu de contexto 
(clique com o botão 
direito do mouse), localize

AWS geral
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Expandir/Recolher e 
escolha Recolher.

5. Para obter detalhes sobre a 
avaliação, revise as planilhas 
de Conclusões, Gravidade e 
Reprovação.

6. No arquivo zip, naResults-
Visualizaton-<date-
of-scan> pasta, revise os 
gráficos e tabelas gerados 
automaticamente que você 
pode usar para aprimorar seus 
relatórios com visualizações.

(Opcional) Atualize o Prowler ou os recursos no repositório de código

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualizar o Prowler. Se você deseja atualizar o 
Prowler para a versão mais 
recente, faça o seguinte:

1. Connect à instância do EC2 
para o Prowler usando o 
Gerenciador de sessões. Para 
obter instruções, consulte
Connect à sua instância do 
Linux usando o Gerenciador 
de sessões.

2. Insira o comando a seguir.

sudo -i
pip3 install --upgrade 
 prowler
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Atualize o script prowler_scan.sh. Se você quiser atualizar o script
prowler_scan.sh para a versão 
mais recente no repositório, faça 
o seguinte:

1. Connect à instância do EC2 
para o Prowler usando o 
Gerenciador de sessões. Para 
obter instruções, consulte
Connect à sua instância do 
Linux usando o Gerenciador 
de sessões.

2. Insira o comando a seguir.

sudo -i

3. Navegue até o diretório de 
scripts do Prowler.
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cd /usr/local/prowler

4. Digite o comando a seguir 
para ocultar o script local para 
que você possa mesclar as 
alterações personalizadas na 
versão mais recente.

git stash

5. Digite o comando a seguir 
para obter a versão mais 
recente do script.

git pull

6. Insira o comando a seguir 
para mesclar o script 
personalizado com a versão 
mais recente do script.

git stash pop

Observação: você pode receber 
avisos relacionados a qualquer 
arquivo gerado localmente que 
não esteja no GitHub repositório, 
como encontrar relatórios. Você 
pode ignorá-los, desde que o
prowler_scan.sh mostre que 
as alterações armazenadas 
localmente foram mescladas 
novamente.

Limpar (opcional)

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua todos os recursos 
implantados.

Você pode deixar os recursos 
implantados nas contas. Se 
você desligar a instância do 
EC2 quando ela não estiver em 
uso e mantiver o bucket do S3 
vazio, isso reduzirá os custos de 
manutenção dos recursos para 
future verificações.

Se você deseja desprovisionar 
todos os recursos, faça o 
seguinte:

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. Exclua aIAM-

ProwlerExecRole pilha 
provisionada na conta de 
gerenciamento. Para obter 
instruções, consulte Excluindo 
uma pilha na CloudFormation 
documentação.

2. Exclua o conjunto deIAM-
ProwlerExecRole pilhas 
provisionado na conta 
de gerenciamento da 
organização ou na conta de 
administrador delegada. Para 
obter instruções, consulte
Excluir um conjunto de 
pilhas na CloudFormation 
documentação.

3. Exclua todos os objetos no 
bucket doprowler-output
S3. Para obter instruções, 
consulte Como excluir objetos
na documentação do Amazon 
S3.

4. Exclua aProwler-
Resources pilha provisionada 
na conta de segurança. 
Para obter instruções, 
consulte Excluindo uma 
pilha na CloudFormation 
documentação.

Solução de problemas

Problema Solução

Não é possível conectar-se à instância do EC2 
usando o Gerenciador de sessões.

O Agente do SSM deve conseguir se comunicar 
com o endpoint do Systems Manager. Faça o 
seguinte:

1. Valide a sub-rede em que a instância do EC2 
está implantada e tem acesso à Internet.

2. Reinicialize a instância do EC2.

Ao implantar o conjunto de pilhas, o 
CloudFormation console solicita que você faça 
issoEnable trusted access with AWS 
Organizations to use service-managed 
permissions.

Isso indica que o acesso confiável não foi 
habilitado entre as AWS Organizations 
CloudFormation e. É necessário o acesso 
confiável para implantar o conjunto de pilhas 
gerenciadas pelo serviço. Escolha o botão para 
habilitar o acesso confiável. Para obter mais 
informações, consulte Habilitar o acesso confiável
na CloudFormation documentação.
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Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Implementação de controles de segurança na AWS (orientação prescritiva da AWS)

Outros recursos

• Gatuno (1GitHub)

Informações adicionais
Removendo erros de forma programática

Se os resultados contiverem erros de acesso negado, você deverá removê-los das descobertas. Esses 
erros geralmente ocorrem devido a permissões de influência externa que impedem o Prowler de avaliar 
um recurso específico. Por exemplo, algumas verificações falham ao revisar buckets S3 provisionados 
pela AWS Control Tower. Você pode extrair programaticamente esses resultados e salvar os resultados 
filtrados como um novo arquivo.

Os comandos a seguir removem as linhas que contêm uma única sequência de texto (um padrão) e, em 
seguida, geram os resultados em um novo arquivo.

• Para Linux ou macOS (Grep)

grep -v -i "Access Denied getting bucket" myoutput.csv > myoutput_modified.csv

• Para Windows (PowerShell)

Select-String -Path myoutput.csv -Pattern 'Access Denied getting bucket' -NotMatch > 
 myoutput_modified.csv

Os comandos a seguir removem as linhas que correspondem a mais de uma sequência de texto e, em 
seguida, geram os resultados em um novo arquivo.

• Para Linux ou macOS (usa um tubo de escape entre cadeias de caracteres)

grep -v -i 'Access Denied getting bucket\|Access Denied Trying to Get' myoutput.csv > 
 myoutput_modified.csv

• Para Windows (usa uma vírgula entre cadeias de caracteres)

Select-String -Path myoutput.csv -Pattern 'Access Denied getting bucket', 'Access Denied 
 Trying to Get' -NotMatch > myoutput_modified.csv

Exemplos de relatórios

A imagem a seguir é um exemplo da planilha de descobertas no relatório de descobertas consolidadas do 
Prowler.
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Exclua volumes do EBS não 

utilizados usando o AWS Config

A imagem a seguir é um exemplo da planilha Pass Fail no relatório de descobertas consolidadas do 
Prowler.

A imagem a seguir é um exemplo da planilha de severidade no relatório das descobertas consolidadas do 
Prowler.

Exclua volumes do Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) usando o AWS Config e com o AWS 
Config AWS Systems Manager

Criado por Sankar Sangubotla (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
Gestão e governança; 
Gerenciamento de custos

Serviços da AWS: AWS Config; 
AWS Systems Manager

Resumo
O ciclo de vida de um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é normalmente independente 
do ciclo de vida da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) à qual ele está anexado. 
A menos que você selecione a opção Excluir ao encerrar no momento da execução, o encerramento 
da instância do EC2 desanexa o volume do EBS, mas não o exclui. Especialmente em ambientes de 
desenvolvimento e teste em que é comum iniciar e encerrar instâncias do EC2, isso pode resultar em um 
grande número de volumes do EBS não utilizados. Os volumes do EBS acumulam cobranças em sua 
conta da Amazon Web Services (AWS), independentemente de estarem sendo usados. A exclusão desses 
volumes pode ajudar você a otimizar os custos de suas contas da AWS. Além disso, excluir volumes do 
EBS não utilizados é uma prática recomendada de segurança para impedir o acesso a quaisquer dados 
não utilizados e potencialmente confidenciais nesses volumes.

O AWS Config pode ajudar você a remediar recursos não compatíveis manual ou automaticamente. Esse 
padrão descreve como configurar uma regra do AWS Config e uma ação de correção automática que 
exclui volumes não utilizados do Amazon EBS na conta. A ação de remediação é um runbook predefinido 
para automação, um recurso do AWS Systems Manager. É possível configurar o runbook para criar um 
snapshot do volume antes de excluí-lo.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para executar 

oAWSConfigRemediation-DeleteUnusedEBSVolume runbook para Automação, um recurso do 
AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Permissões necessárias do IAM em
AWSConfigRemediation-DeleteUnused EBSVolume.

• Um ou mais volumes do Amazon EBS não utilizados.
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Limitações

• Os volumes não utilizados do Amazon EBS devem estar noavailable estado.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• AWS Config
• Amazon EBS
• Systems Manager
• Automação do Systems Manager

Arquitetura alvo

1. A regra do AWS Config avalia os volumes do EBS.
2. A regra retorna uma lista de recursos compatíveis e não compatíveis. Os volumes do EBS que estão 

noavailable estado, que são volumes não utilizados, são considerados não compatíveis.
3. O AWS Config inicia automaticamente o runbook de automação.
4. Se configurado, o Systems Manager cria instantâneos dos volumes não utilizados antes de excluí-los.
5. O Systems Manager exclui os volumes do EBS não utilizados.

Automação e escala

É possível aplicar essa solução a todas as contas de sua organização. Para obter mais informações, 
consulte Gerenciamento de regras em todas as contas da sua organização na documentação do AWS 
Config.

Ferramentas
• O AWS Config Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems 

Systems AWS Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Ele ajuda você a 
identificar como os recursos estão relacionados entre si e como suas configurações mudaram ao longo 
do tempo.

• AWS Systems Manager Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para 
detectar e resolver problemas operacionais e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS AWS AWS 
AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS

• O AWS Systems Manager Automation simplifica as tarefas comuns de manutenção, implantação e 
remediação para muitos serviços da AWS.

Epopéias
Configure a regra do AWS Config Systems Systems

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função para o runbook 
de automação.

Crie uma função 
chamadaAssumeRole. O 

AWS SystSystSystSystSystSyst
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Systems Manager Automation 
usa essa função para executar o 
runbook. Para obter instruções, 
consulte Configurar o acesso a 
uma função de serviço (função 
assumida) para automações
na documentação do Systems 
Manager

Ligue o gravador AWS Config. Siga as instruções em
Configurando o AWS Config com 
o console na documentação do 
AWS Config para garantir que o 
AWS Config esteja em execução 
e configurado para registrar 
volumes do Amazon EBS.

AWS SystSystSystSystSystSyst

Execute a regra. 1. Siga as instruções em
Avaliação de seus recursos na 
documentação do AWS Config 
para executar aec2-volume-
inuse-check regra. Aguarde 
a conclusão da avaliação.

2. Na página Regras, selecione 
aec2-volume-inuse-
check regra e, em Recursos 
no escopo, escolha Não 
compatível.

3. Confirme se há um ou mais 
volumes do Amazon EBS não 
utilizados nos resultados da 
avaliação.

AWS SystSystSystSystSystSyst

Configurar a correção automática de volumes não utilizados do Amazon EBS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione a ação de remediação 
automática.

1. Na página Regras, selecione 
aec2-volume-inuse-
check regra.

2. Siga as instruções em
Configurar a correção 
automática na documentação
do AWS Config. Observe o 
seguinte:

3. Na seção Detalhes da 
ação de remediação, 
escolhaAWSConfigRemediation-
DeleteUnusedEBSVolume.
• Selecione o parâmetro 

Resource ID e, em 
seguida, na lista, escolha
VolumeId. Em tempo de 

AWS SystSystSystSystSystSyst

2496

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html#automation-setup-configure-role
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html#automation-setup-configure-role
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/automation-setup.html#automation-setup-configure-role
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/gs-console.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/gs-console.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-console
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html#setup-autoremediation
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html#setup-autoremediation


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
execução, esse parâmetro 
é substituído pelo ID 
do volume EBS não 
compatível.

• Na seção Parâmetros, 
forneça valores para os 
seguintes parâmetros:
• CreateSnapshot— 

(Opcional) Se definido 
comotrue, a automação 
cria um instantâneo do 
volume do EBS antes de 
ser excluído.

• AutomationAssumeRole— 
Insira o nome do recurso 
da Amazon (ARN) 
daAssumeRole perfil de 
serviço que você criou 
anteriormente.

Teste a correção automática da 
regra do AWS Config.

1. No AWS Config Console, na 
página Regras, selecione 
aec2-volume-inuse-
check regra.

2. No menu Ações, escolha
Reavaliar.

3. Permita que a regra avalie 
os recursos não compatíveis 
e, em seguida, confirme se 
os volumes não utilizados do 
Amazon EBS foram excluídos.

AWS SystSystSystSystSystSyst

Solução de problemas

Problema Solução

O AWS Config não reflete com precisão o estado 
do recurso.

Às vezes, o AWS Config não atualiza o estado dos 
recursos. Desligue o gravador e ligue-o novamente 
na página de configurações do AWS Config. O 
gravador captura o estado dos recursos. Para 
recursos recém-criados ou excluídos, pode levar 
algum tempo para que o gravador reflita o estado 
atual. Para obter mais informações sobre estados 
de volumes Systems Systems Systems Systems 
Systems Systems Systems Systems Systems 
Systems Systems Amazon EC2 Systems Systems

Recursos relacionados
• AWSConfigRemediation- Manual de execuçãoDeleteUnused do EBS Volume
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para a solução AWS WAF usando o Terraform

• volume-inuse-check regra ec2-
• Corrigindo recursos não compatíveis da AWS com as regras do AWS Config

Implemente as automações de segurança para a 
solução AWS WAF usando o Terraform

Criado pelo Dr. Rahul Sharad Gaikwad (AWS) e Tamilselvan P (AWS)

Repositório de código:

• aws-waf-automation-terraform-
amostras

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
infraestrutura; entrega de 
conteúdo; DevOps

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS WAF

Resumo
O AWS WAF é um firewall de aplicativos web que ajuda a proteger aplicativos contra explorações comuns 
usando regras personalizáveis, que você define e implanta em listas de controle de acesso à web (ACLs). 
Configurar as regras do AWS WAF pode ser um desafio, especialmente para organizações que não têm 
equipes de segurança dedicadas. Para simplificar esse processo, a Amazon Web Services (AWS) oferece 
a solução Security Automations for AWS WAF, que implanta automaticamente uma única ACL web com 
um conjunto de regras do AWS WAF que filtra ataques baseados na web. Durante a implantação do 
Terraform, você pode especificar quais recursos de proteção incluir. Depois de implantar essa solução, 
o AWS WAF inspeciona solicitações da web para CloudFront distribuições existentes da Amazon ou 
Application Load Balancers e bloqueia todas as solicitações que não correspondam às regras.

A solução Security Automations for AWS WAF pode ser implantada usando a AWS de CloudFormation 
acordo com as instruções no Guia de implementação de Automações de Segurança para AWS WAF. 
Esse padrão fornece uma opção alternativa de implantação para organizações que usam o HashiCorp 
Terraform como sua ferramenta preferida de infraestrutura como código (IaC) para provisionar e gerenciar 
sua infraestrutura em nuvem. Quando você implanta essa solução, o Terraform aplica automaticamente as 
alterações na nuvem e implanta e configura as configurações e os recursos de proteção do AWS WAF.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI) instalada e configurada com as permissões necessárias. 

Para obter mais informações, consulte Introdução (documentação da AWS CLI).
• Terraform instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Instalar o Terraform

(documentação do Terraform).

Versões do produto

• AWS CLI versão 2.4.25 ou posterior
• Terraform versão 1.1.9 ou posterior
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Arquitetura
Arquitetura alvo

Esse padrão implanta a solução Security Automations for AWS WAF. Para obter mais informações sobre 
a arquitetura de destino, consulte Visão geral da arquitetura no Guia de implementação de automações de 
segurança para o AWS WAF. Para obter mais informações sobre as automações do AWS Lambda nesta 
implantação, o analisador de registros do aplicativo, o analisador de registros do AWS WAF, o analisador 
de listas de IP e o manipulador de acesso, consulte os detalhes do componente no Guia de implementação 
de automações de segurança para o AWS WAF.

Implantação do Terraform

Quando você executaterraform apply, o Terraform faz o seguinte:

1. O Terraform cria funções do IAM e funções do Lambda com base nas entradas do arquivo testing.tfvars.
2. O Terraform cria regras de ACL e conjuntos de IP do AWS WAF com base nas entradas do arquivo

testing.tfvars.
3. O Terraform cria buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), EventBridge regras da 

Amazon, tabelas de banco de dados AWS Glue grupos de trabalho do Amazon Athena com base nas 
entradas do arquivo testing.tfvars.

4. O Terraform implanta a CloudFormation pilha da AWS para provisionar os recursos personalizados.
5. O Terraform cria os recursos do Amazon API Gateway com base nas entradas fornecidas do arquivo

testing.tfvars.

Automação e escala

Você pode usar esse padrão para criar regras do AWS WAF para várias contas e regiões da AWS para 
implantar a solução Security Automations for AWS WAF em todo o seu ambiente de nuvem da AWS.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a 
interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS WAF é um firewall para aplicativos web que ajuda você a monitorar as solicitações HTTP e 
HTTPS que são encaminhadas ao recursos protegidos para seus recursos protegidos para aplicativos 
web.

Outros serviços

• O Git é um sistema de controle de versão distribuído e de código aberto.
• HashiCorp O Terraform é um aplicativo de interface de linha de comando que ajuda você a usar código 

para provisionar e gerenciar recursos e infraestrutura em nuvem.

Repositório de código

O código desse padrão está disponível no repositório GitHub AWS WAF Automation Using Terraform.

Práticas recomendadas
• Coloque arquivos estáticos em buckets S3 separados.
• Evite variáveis de codificação rígida.
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• Limite o uso de scripts personalizados.
• Adote uma convenção de nomenclatura.

Epopeias
Configure sua estação de trabalho local

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Git. Siga as instruções em Introdução
(site do Git) para instalar o Git na 
sua estação de trabalho local.

DevOps engenheiro

Clone o repositório. Na estação de trabalho local, 
insira o comando a seguir para 
clonar o repositório de código. 
Para copiar o comando completo, 
incluindo o URL do repositório, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2502) desse 
padrão.

git clone <repo-URL>.git

DevOps engenheiro

Atualize as variáveis. 1. Navegue até o diretório 
clonado inserindo o comando 
a seguir.

cd terraform-aws-waf-
automation

2. Em qualquer editor de texto, 
abra o arquivo testing.tfvars.

3. Atualize os valores das 
variáveis no arquivo
testing.tfvars.

4. Salve e feche o arquivo .

DevOps engenheiro

Provisione a arquitetura de destino usando o Terraform

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicialize a configuração do 
Terraform.

Digite o comando a seguir 
para inicializar seu diretório de 
trabalho que contém os arquivos 
de configuração do Terraform.

terraform init

DevOps engenheiro

Visualize o plano Terraform. Insira o comando a seguir. O 
Terraform avalia os arquivos de 

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
configuração para determinar 
o estado alvo dos recursos 
declarados. Em seguida, ele 
compara o estado alvo com o 
estado atual e cria um plano.

terraform plan -var-
file="testing.tfvars"

Verificar o plano. Analise o plano e confirme 
se ele configura a arquitetura 
necessária em sua conta da 
AWS de destino.

DevOps engenheiro

Implante a solução. 1. Insira o comando a seguir 
para aplicar o plano.

terraform apply -var-
file="testing.tfvars"

2. Digite yes para confirmar. O 
Terraform cria, atualiza ou 
destrói a infraestrutura para 
atingir o estado alvo declarado 
nos arquivos de configuração. 
Para obter mais informações 
sobre a sequência, consulte
Implantação do Terraform na 
seção Arquitetura (p. 2499)
desse padrão.

DevOps engenheiro

Validar e limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verificar as alterações. 1. No console do Terraform, 
verifique se as saídas 
correspondem aos resultados 
esperados.

2. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS.

3. Verifique se as saídas no 
console do Terraform foram 
implantadas com sucesso em 
sua conta da AWS.

DevOps engenheiro

(Opcional) Limpe a infraestrutura. Se você deseja remover todos 
os recursos e alterações de 
configuração feitas por essa 
solução, faça o seguinte:

1. No console do Terraform, 
insira o comando a seguir.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

terraform destroy -var-
file="testing.tfvars”

2. Digite yes para confirmar.

Solução de problemas

Problema Solução

Erro do WAFV2 IPSet: 
WAFOptimisticLockException

Se você receber esse erro ao executar 
oterraform destroy comando, deverá excluir 
manualmente os conjuntos de IP. Para obter 
instruções, consulte Como excluir um conjunto de 
IP (documentação do AWS WAF).

Recursos relacionados
Referências da AWS

• Guia de implementação de automações de segurança para o AWS WAF
• Automações de segurança para o AWS WAF (AWS Solutions Library)
• Perguntas frequentes sobre automações de segurança para o AWS WAF

Referências do Terraform

• Configuração de back-end do Terraform
• Terraform AWS Provider - Documentação e uso
• Terraform AWS Provider (GitHub repositório)

Informações adicionais
O comando a seguir clona o GitHub repositório para esse padrão.

git clone https://github.com/aws-samples/aws-waf-automation-terraform-samples.git

Gere dinamicamente uma política do IAM com o 
IAM Access Analyzer usando Step Functions

Criado por Thomas Scott (AWS), Adil El Kanabi (AWS), Koen van Blijderveen (AWS) e Rafal Pawlaszek 
(AWS)
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Repositório de código:

• Gerador automatizado de 
políticas de função do IAM 
Access Analyzer

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; sem 
servidor

Serviços da AWS: AWS IAM 
Access Analyzer; AWS Lambda; 
AWS Step Functions; AWS 
Identity and Access Management

Resumo
O privilégio mínimo é a prática recomendada de segurança para conceder as permissões mínimas 
necessárias para executar uma tarefa. Implementar o acesso com o mínimo de privilégios em uma 
conta já ativa da Amazon Web Services (AWS) pode ser um desafio porque você não quer impedir 
involuntariamente que os usuários realizem suas tarefas de trabalho alterando suas permissões. Antes de 
implementar mudanças de política do AWS Identity and Access Management (IAM), você precisa entender 
as ações e recursos que os usuários da conta estão realizar.

Esse padrão foi criado para ajudar você a aplicar o princípio do acesso com privilégios mínimos, sem 
bloquear ou diminuir a produtividade da equipe. Ele descreve como usar o IAM Access Analyzer e o AWS 
Step Functions para gerar dinamicamente uma política up-to-date do IAM para sua função, com base 
nas ações que estão sendo executadas atualmente na conta. A nova política foi projetada para permitir a 
atividade atual, mas remover quaisquer privilégios elevados e desnecessários. Você pode personalizar a 
política gerada definindo regras de permissão e negação, e a solução integra suas regras personalizadas.

Esse padrão inclui opções para implementar a solução com o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ou 
HashiCorp CDK for Terraform (CDKTF). Em seguida, você pode associar a nova política à função usando 
um pipeline de integração e entrega contínua (CI/CD). Se você tiver uma arquitetura de várias contas, 
poderá implantar essa solução em qualquer conta na qual quiser gerar políticas de IAM atualizadas para 
as funções, aumentando a segurança de todo o seu ambiente de nuvem da AWS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS com uma CloudTrail trilha ativada.
• Permissões do IAM para o seguinte:

• Crie e implante fluxos de trabalho do Step Functions. Para obter mais informações, consulte Ações, 
recursos e chaves de condição do AWS Step Functions (documentação do Step Functions).

• Crie funções do AWS Lambda. Para obter mais informações, consulte Função de execução e 
permissões de usuário (documentação do Lambda).

• Crie funções do IAM. Para obter mais informações, consulte Criar uma função para delegar 
permissões a um usuário do IAM (documentação do IAM).

• O npm foi instalado. Para obter mais informações, consulte Como baixar e instalar o Node.js e o npm
(documentação do npm).

• Se você estiver implantando essa solução com o AWS CDK (Opção 1):
• Kit de ferramentas do AWS CDK, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte

Instalar o AWS CDK (documentação do AWS CDK).
• Se você estiver implantando essa solução com o CDKTF (Opção 2):

• CDKTF, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Instalar o CDK para Terraform
(documentação do CDKTF).

2503

https://github.com/aws-samples/automated-iam-access-analyzer
https://github.com/aws-samples/automated-iam-access-analyzer
https://github.com/aws-samples/automated-iam-access-analyzer
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsstepfunctions.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsstepfunctions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-vpc.html#vpc-permissions
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-vpc.html#vpc-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm
https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/getting_started.html#getting_started_install
https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/cdktf-install?in=terraform/cdktf


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Arquitetura

• Terraform, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos
(documentação do Terraform).

• A Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS) foi instalada e configurada localmente para 
sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Instalar ou atualizar da versão mais recente 
da AWS CLI (documentação da AWS CLI).

Limitações

• Esse padrão não aplica a nova política do IAM à função. No final dessa solução, a nova política do 
IAM é armazenada em um CodeCommit repositório. Você pode usar um pipeline de CI/CD para aplicar 
políticas às funções em sua conta.

Arquitetura
Arquitetura alvo

1. Uma regra de EventBridge eventos da Amazon agendada regularmente inicia um fluxo de trabalho 
do Step Functions. Você define esse cronograma de regeneração como parte da configuração dessa 
solução.

2. No fluxo de trabalho do Step Functions, uma função Lambda gera os intervalos de datas a serem 
usados ao analisar a atividade da conta nos CloudTrail registros.

3. A próxima etapa do fluxo de trabalho chama a API do IAM Access Analyzer para começar a gerar a 
política.

4. Usando o Amazon Resource Name (ARN) da função que você especifica durante a configuração, o 
IAM Access Analyzer analisa os CloudTrail registros de atividade dentro da taxa de data especificada. 
Com base na atividade, o IAM Access Analyzer gera uma política do IAM que permite somente as 
ações e serviços usados pela função durante o intervalo de datas especificado. Quando essa etapa for 
concluída, ela gerará uma ID de trabalho.

5. A próxima etapa do fluxo de trabalho verifica a ID do trabalho a cada 30 segundos. Quando a ID 
da tarefa é detectada, essa etapa usa a ID da tarefa para chamar a API do IAM Access Analyzer e 
recuperar a nova política do IAM. O IAM Access Analyzer retorna a política como um arquivo JSON.

6. A próxima etapa do fluxo de trabalho coloca o <IAM role name>arquivo /policy.json em um bucket do 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você define esse bucket S3 como parte da configuração 
dessa solução.

7. Uma notificação de evento do Amazon S3 inicia uma função do Lambda.
8. A função Lambda recupera a política do bucket do S3, integra as regras personalizadas que você define 

nos arquivos allow.json e deny.json e, em seguida, envia a política atualizada para CodeCommit. Você 
define o caminho do CodeCommit repositório, ramificação e pasta como parte da configuração dessa 
solução.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 
você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.

• O AWS CDK Toolkit é um kit de desenvolvimento de nuvem de linha de comando que ajuda você a 
interagir com seu aplicativo AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

• CloudTrailA AWS ajuda você a auditar a governança, a conformidade e o risco operacional da sua conta 
da AWS.
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• CodeCommitA AWS é um serviço de controle de versão que ajuda você a armazenar e gerenciar 
repositórios Git de forma privada, sem precisar gerenciar seu próprio sistema de controle de origem.

• A Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS) é uma ferramenta de código aberto que ajuda 
você a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los. Esse padrão usa o IAM 
Access Analyzer, um recurso do IAM, para analisar seus CloudTrail logs do IAM para identificar ações e 
serviços usados por uma entidade (usuário ou função) do IAM e, em seguida, gerar uma política do IAM 
com base nessa atividade.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, para que você pague apenas pelo tempo de computação usado.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios. Nesse 
padrão, você usa as integrações de serviços do AWS SDK no Step Functions para chamar ações de API 
de serviço a partir do seu fluxo de trabalho.

Outras ferramentas

• O CDK for Terraform (CDKTF) ajuda você a definir a infraestrutura como código (IaC) usando linguagens 
de programação comuns, como Python e Typescript.

• O Lerna é um sistema de compilação para gerenciar e publicar vários TypeScript pacotes JavaScript ou 
pacotes do mesmo repositório.

• O Node.js é um ambiente de JavaScript execução orientado por eventos projetado para criar aplicativos 
de rede escaláveis.

• O npm é um registro de software executado em um ambiente Node.js e é usado para compartilhar ou 
emprestar pacotes e gerenciar a implantação de pacotes privados.

Repositório de código

O código para esse padrão está disponível no repositório GitHub Automated IAM Access Analyzer Role 
Policy Generator.

Epopéias
Preparar-se para a implantação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. O comando a seguir clona o 
repositório Automated IAM 
Access Analyze Role Policy 
Generator (GitHub).

git clone https://
github.com/aws-samples/
automated-iam-access-
analyzer.git

Desenvolvedor de aplicativos

Instale o Lerna. O comando a seguir instala o 
Lerna.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

npm i -g lerna

Configure as dependências. O comando a seguir instala as 
dependências do repositório.

cd automated-iam-access-
advisor/
npm install && npm run 
 bootstrap

Desenvolvedor de aplicativos

Crie o código. O comando a seguir testa, cria 
e prepara os pacotes zip das 
funções do Lambda.

npm run test:code
npm run build:code
npm run pack:code

Desenvolvedor de aplicativos

Construa as construções. O comando a seguir cria os 
aplicativos de síntese de 
infraestrutura, tanto para o AWS 
CDK quanto para o CDKTF.

npm run build:infra

 

Configure todas as permissões 
personalizadas.

Na pasta repo do repositório 
clonado, edite os arquivos
allow.json e deny.json para 
definir qualquer permissão 
personalizada para a função. 
Se os arquivos allow.json e
deny.json contiverem a mesma 
permissão, a permissão de 
negação será aplicada.

Administrador da AWS, 
desenvolvedor de aplicativos

Opção 1 — Implantar a solução usando o AWS CDK

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante a pilha de CDK da 
AWS.

O comando a seguir implanta 
a infraestrutura por meio da 
AWS CloudFormation. Defina os 
seguintes parâmetros:

• <NAME_OF_ROLE>— O ARN 
da função do IAM para a qual 
você está criando uma nova 
política.

• <TRAIL_ARN>— O ARN 
da CloudTrail trilha na qual 
a atividade da função está 
armazenada.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• <CRON_EXPRESSION_TO_RUN_SOLUTION>— 

A expressão Cron que define 
o cronograma de regeneração 
da política. O fluxo de 
trabalho do Step Functions é 
executado de acordo com essa 
programação.

• <TRAIL_LOOKBACK>— 
O período, em dias, para 
relembrar a trilha ao avaliar as 
permissões da função.

cd infra/cdk
cdk deploy —-parameters 
 roleArn=<NAME_OF_ROLE> \
—-parameters 
 trailArn=<TRAIL_ARN> \
--parameters 
 schedule=<CRON_EXPRESSION_TO_RUN_SOLUTION> 
 \
[ --parameters 
 trailLookBack=<TRAIL_LOOKBACK> ]

Nota — Os colchetes indicam 
parâmetros opcionais.

(Opcional) Aguarde a nova 
política.

Se a trilha não contiver uma 
quantidade razoável de 
atividades históricas para a 
função, espere até ter certeza 
de que há atividade registrada 
suficiente para que o IAM Access 
Analyzer gere uma política 
precisa. Se a função estiver 
ativa na conta por um período 
suficiente, esse período de 
espera pode não ser necessário.

Administrador da AWS

Revise manualmente a política 
gerada.

Em seu CodeCommit 
repositório, revise o arquivo.json
<ROLE_ARN>gerado para 
confirmar se as permissões 
de permissão e negação são 
apropriadas para a função.

Administrador da AWS

Opção 2 — Implantar a solução usando CDKTF

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Sintetize o modelo do Terraform. O comando a seguir sintetiza o 
modelo do Terraform.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

lerna exec cdktf synth --
scope @aiaa/tfm
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o modelo Terraform. O comando a seguir navega 
até o diretório que contém a 
infraestrutura definida pelo 
CDKTF.

cd infra/cdktf

O comando a seguir implanta a 
infraestrutura na conta de destino 
da AWS. Defina os seguintes 
parâmetros:

• <account_ID>— O ID da 
conta de destino.

• <region>- A região alvo da 
AWS.

• <selected_role_ARN>— O 
ARN da função do IAM para 
a qual você está criando uma 
nova política.

• <trail_ARN>— O ARN 
da CloudTrail trilha na qual 
a atividade da função está 
armazenada.

• <schedule_expression>— 
A expressão Cron que define 
o cronograma de regeneração 
da política. O fluxo de 
trabalho do Step Functions é 
executado de acordo com essa 
programação.

• <trail_look_back>— 
O período, em dias, para 
relembrar a trilha ao avaliar as 
permissões da função.

TF_VAR_accountId=<account_ID> 
 \ 
 TF_VAR_region=<region> \ 
 TF_VAR_roleArns=<selected_role_ARN> 
 \ 
 TF_VAR_trailArn=<trail_ARN> 
 \ 
 TF_VAR_schedule=<schedule_expression> 
 \ 
 [ TF_VAR_trailLookBack=<trail_look_back> ] 
 \ cdktf deploy

Nota — Os colchetes indicam 
parâmetros opcionais.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Aguarde a nova 
política.

Se a trilha não contiver uma 
quantidade razoável de 
atividades históricas para a 
função, espere até ter certeza 
de que há atividade registrada 
suficiente para que o IAM Access 
Analyzer gere uma política 
precisa. Se a função estiver 
ativa na conta por um período 
suficiente, esse período de 
espera pode não ser necessário.

Administrador da AWS

Revise manualmente a política 
gerada.

Em seu CodeCommit 
repositório, revise o arquivo.json
<ROLE_ARN>gerado para 
confirmar se as permissões 
de permissão e negação são 
apropriadas para a função.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
Recursos da AWS

• Endpoints e cotas do IAM Access Analyzer
• Configuração da AWS CLI
• Conceitos básicos do AWS CDK
• Permissões de privilégio mínimo

Outros recursos

• CDK para Terraform (site da Terraform)

Habilite a Amazon GuardDuty condicionalmente 
usando CloudFormation modelos da AWS

Criado por Ram Kandaswamy (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade 
DevOps; Operações

Serviços da AWS: AWS 
CloudFormation; Amazon 
GuardDuty; AWS Lambda; AWS 
Identity and Access Management

Resumo
Você pode habilitar a Amazon GuardDuty em uma conta da Amazon Web Services (AWS) usando 
um CloudFormation modelo da AWS. Por padrão, se já GuardDuty estiver habilitada quando você 
CloudFormation tentar ativá-la, a implantação da pilha falhará. No entanto, você pode usar as condições 
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em seu CloudFormation modelo para verificar se já GuardDuty está habilitado. CloudFormation suporta o 
uso de condições que comparam valores estáticos; ele não suporta o uso da saída de outra propriedade 
de recurso dentro do mesmo modelo. Para obter mais informações, consulte Condições no guia do 
CloudFormation usuário do.

Nesse padrão, você usa um recurso CloudFormation personalizado apoiado por uma função do AWS 
Lambda para habilitar condicionalmente, GuardDuty caso ainda não esteja habilitada. Se GuardDuty 
estiver habilitada, a pilha captura o status e o registra na seção de saída da pilha. Se não GuardDuty 
estiver habilitada, a pilha a habilitará.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) que tem permissões para criar, atualizar e 

excluir CloudFormation pilhas

Limitações

• Se GuardDuty tiver sido desativado manualmente para uma conta ou região da AWS, esse padrão não é 
habilitado GuardDuty para essa conta ou região de destino.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

O padrão é usado CloudFormation para Infraestrutura como Código (IaC). Você usa um recurso 
CloudFormation personalizado apoiado por uma função Lambda para obter o recurso dinâmico de 
habilitação de serviços.

Arquitetura alvo

O diagrama de arquitetura de alto nível a seguir mostra o processo de habilitação GuardDuty por meio da 
implantação de um CloudFormation modelo:

1. Você implanta um CloudFormation modelo para criar uma CloudFormation pilha.
2. A pilha cria uma função do IAM e uma função do Lambda.
3. A função do Lambda assume a função do IAM.
4. Se ainda não GuardDuty estiver habilitada na conta de destino da AWS, a função Lambda a habilita.

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation StackSet recurso da AWS para estender essa solução para 
várias contas e regiões da AWS. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com a AWS 
CloudFormation StackSets no guia CloudFormation do usuário.

Ferramentas
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 

a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.
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• GuardDutyA Amazon é um serviço contínuo de monitoramento de segurança que analisa e processa 
registros para identificar atividades inesperadas e potencialmente não autorizadas no seu ambiente da 
AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, para que você pague apenas pelo tempo de computação usado.

Epopéias
Crie o CloudFormation modelo e implante a pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o CloudFormation modelo. 1. Copie o código no
CloudFormation modelo
na seção Informações 
adicionais (p. 2513).

2. Cole o código em um editor de 
textos.

3. Salve o arquivo 
comosample.yaml em sua 
estação de trabalho.

AWS DevOps

Crie a CloudFormation pilha. 1. No AWS CLI, insira o 
comando a seguir. Isso cria 
uma nova CloudFormation 
pilha usando osample.yaml
arquivo. Para obter mais 
informações, consulte
Criar uma pilha no guia do 
CloudFormation usuário do.

aws cloudformation create-
stack \
--stack-name guardduty-cf-
stack \
--template-body file://
sample.yaml

2. Confirme se o valor a seguir 
aparece na CLI da AWS, 
indicando que a pilha foi 
criada com sucesso. O tempo 
necessário para criar a pilha 
pode variar.

"StackStatus": 
 "CREATE_COMPLETE",

AWS DevOps

Valide o que GuardDuty está 
habilitado para a conta da AWS.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o 
GuardDuty console em https:// 

Administrador de nuvem, 
administrador da AWS

2512

https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-cli-creating-stack.html
https://console.aws.amazon.com/guardduty/


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
console.aws.amazon.com/ 
guardduty/.

2. Verifique se o GuardDuty 
serviço está ativado.

Configure contas adicionais ou 
regiões da AWS.

Conforme necessário para 
seu caso de uso, use o 
CloudFormation StackSet 
recurso da AWS para estender 
essa solução para várias contas 
e regiões da AWS. Para obter 
mais informações, consulte
Trabalhando com a AWS 
CloudFormation StackSets no 
guia CloudFormation do usuário.

Administrador de nuvem, 
administrador da AWS

Recursos relacionados
Referências

• CloudFormation Documentação da AWS
• Referência do tipo de recurso do AWS Lambda
• CloudFormation tipo de recurso: AWS::IAM::Role
• CloudFormation tipo de recurso: AWS::GuardDuty::Detector
• Quatro maneiras de recuperar qualquer propriedade de serviço da AWS usando a AWS CloudFormation

(blog)

Tutoriais e vídeos

• Simplifique seu gerenciamento de infraestrutura usando a AWS CloudFormation (tutorial)
• Use a Amazon GuardDuty e o AWS Security Hub para proteger várias contas (AWS re:Invent 2020)
• Melhores práticas para criar a AWS CloudFormation (AWS re:Invent 2019)
• Detecção de ameaças na AWS: uma introdução à Amazon GuardDuty (AWS re:Inforce 2019)

Informações adicionais
CloudFormation modelo

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  rLambdaLogGroup: 
    Type: 'AWS::Logs::LogGroup' 
    DeletionPolicy: Delete 
    Properties: 
      RetentionInDays: 7 
      LogGroupName: /aws/lambda/resource-checker 
  rLambdaCheckerLambdaRole: 
    Type: 'AWS::IAM::Role' 
    Properties: 
      RoleName: !Sub 'resource-checker-lambda-role-${AWS::Region}' 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
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        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: lambda.amazonaws.com 
            Action: 'sts:AssumeRole' 
      Path: / 
      Policies: 
        - PolicyName: !Sub 'resource-checker-lambda-policy-${AWS::Region}' 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - Sid: CreateLogGroup 
                Effect: Allow 
                Action: 
                  - 'logs:CreateLogGroup' 
                  - 'logs:CreateLogStream' 
                  - 'logs:PutLogEvents' 
                  - 'iam:CreateServiceLinkedRole' 
                  - 'cloudformation:CreateStack' 
                  - 'cloudformation:DeleteStack' 
                  - 'cloudformation:Desc*' 
                  - 'guardduty:CreateDetector' 
                  - 'guardduty:ListDetectors' 
                  - 'guardduty:DeleteDetector' 
                Resource: '*' 
  resourceCheckerLambda: 
    Type: 'AWS::Lambda::Function' 
    Properties: 
      Description: Checks for resource type enabled and possibly name to exist 
      FunctionName: resource-checker 
      Handler: index.lambda_handler 
      Role: !GetAtt  
        - rLambdaCheckerLambdaRole 
        - Arn 
      Runtime: python3.8 
      MemorySize: 128 
      Timeout: 180 
      Code: 
        ZipFile: | 
          import boto3 
          import os 
          import json 
          from botocore.exceptions import ClientError 
          import cfnresponse 

          guardduty=boto3.client('guardduty') 
          cfn=boto3.client('cloudformation') 

          def lambda_handler(event, context): 
              print('Event: ', event) 
              if 'RequestType' in event:     
                if event['RequestType'] in ["Create","Update"]: 
                    enabled=False 
                    try:   
                      response=guardduty.list_detectors() 
                      if "DetectorIds" in response and len(response["DetectorIds"])>0: 
                        enabled="AlreadyEnabled" 
                      elif "DetectorIds" in response and len(response["DetectorIds"])==0: 
                        cfn_response=cfn.create_stack( 
                          StackName='guardduty-cfn-stack', 
                          TemplateBody='{ "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",    
 "Description": "A sample template",    "Resources": { "IRWorkshopGuardDutyDetector": { 
  "Type": "AWS::GuardDuty::Detector",    "Properties": {   "Enable": true  }   } } }' 
                          ) 
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Habilite a criptografia de dados transparente 

no Amazon RDS for SQL Server

                        enabled="True" 
                    except Exception as e: 
                        print("Exception: ",e) 
                    responseData = {} 
                    responseData['status'] = enabled 
                    cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, responseData, 
 "CustomResourcePhysicalID" ) 
                elif event['RequestType'] == "Delete": 
                    cfn_response=cfn.delete_stack( 
                            StackName='guardduty-cfn-stack') 
                    cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, {}) 
  CheckResourceExist: 
    Type: 'Custom::LambdaCustomResource' 
    Properties: 
      ServiceToken: !GetAtt  
        - resourceCheckerLambda 
        - Arn
Outputs: 
  status: 
    Value: !GetAtt  
      - CheckResourceExist 
      - status

Opção de código alternativo para o recurso Lambda

O CloudFormation modelo fornecido usa código embutido para referenciar o recurso Lambda, para facilitar 
a referência e a orientação. Como alternativa, você pode colocar o código do Lambda em um bucket 
do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e referenciá-lo no CloudFormation modelo. O código 
embutido não oferece suporte a dependências de pacotes ou bibliotecas. Você pode apoiá-los colocando o 
código Lambda em um bucket do S3 e referenciando-o no CloudFormation modelo.

Substitua seguir as linhas de código a seguir:

Code: 
         ZipFile: |

com as linhas de código a seguir:

Code: 
      S3Bucket: <bucket name> 
      S3Key: <python file name> 
      S3ObjectVersion: <version>

AS3ObjectVersion propriedade pode ser omitida se você não estiver usando o controle de versão em 
seu bucket do S3. Para obter mais informações, consulte Como usar o controle de versão em buckets do 
S3 no Guia do usuário do Amazon S3.

Habilite a criptografia de dados transparente no 
Amazon RDS for SQL Server

Criado por Ranga Cherukuri (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
bancos de dados

Carga de trabalho: Microsoft
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Resumo

Serviços da AWS: Amazon RDS

Resumo
Esse padrão descreve como implementar a criptografia transparente de dados (TDE) no Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) para SQL Server para criptografar dados em repouso.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma instância de banco de dados do Amazon RDS

Versões do produto

Atualmente, o Amazon RDS oferece suporte a TDE para as seguintes versões e edições do SQL:

• SQL Server 2012 Enterprise Edition
• SQL Server 2014 Enterprise Edition
• SQL Server 2016 Enterprise Edition
• SQL Server 2017 Enterprise Edition
• SQL Server 2019 Standard e Enterprise Edition

Para obter as informações mais recentes sobre versões e edições suportadas, consulte Support para 
criptografia transparente de dados no SQL Server na documentação do Amazon RDS.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon RDS for SQL Server

Arquitetura

Ferramentas
Ferramentas

• O Microsoft SQL Management Studio (SSMS) é um ambiente integrado para o gerenciamento de uma 
infraestrutura do SQL. Ele fornece uma interface de usuário e um grupo de ferramentas com editores de 
script avançados que interagem com o SQL Server.
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Epopéias

Epopéias
Crie um grupo de opções no console do Amazon RDS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Abra o console do Amazon RDS. Faça login no AWS Management 
Console e abra o console do 
Amazon RDS.

Desenvolvedor, DBA

Crie um grupo de opções. No painel de navegação, escolha 
Option, escolha Option, Criar 
grupo do. Escolha sqlserver-ee
como mecanismo de banco de 
dados e, em seguida, selecione a 
versão do mecanismo.

Desenvolvedor, DBA

Adicione a opção 
TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION.

Edite o grupo de opções que 
você criou e adicione a opção 
chamadaTRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION.

Desenvolvedor, DBA

Associe o grupo de opções à instância de banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha a instância de banco de 
dados.

No console do Amazon RDS, no 
painel de navegação, escolha
Databases (Bancos de dados) e 
a instância de banco de dados 
que você deseja associar ao 
grupo de opções.

Desenvolvedor, DBA

Associe a instância de banco de 
dados ao grupo de opções.

Escolha Modificar e, em seguida, 
use a configuração do grupo de 
opções para associar a instância 
de banco de dados do SQL 
Server ao grupo de opções que 
você criou anteriormente.

Desenvolvedor, DBA

Aplique as alterações. Aplique as alterações 
imediatamente ou durante a 
próxima janela de manutenção, 
conforme desejar.

Desenvolvedor, DBA

Obtenha o nome do certificado. Obtenha o nome padrão do 
certificado usando a consulta a 
seguir.

USE [master]
GO
SELECT name FROM 
 sys.certificates WHERE name 
 LIKE 'RDSTDECertificate%'
GO

Desenvolvedor, DBA
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Recursos relacionados

Crie a chave de criptografia do banco de dados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect à instância de banco 
Amazon RDS for SQL Server 
usando o SSMS.

Para obter instruções, 
consulte Usando o SSMS na 
documentação da Microsoft.

Desenvolvedor, DBA

Crie a chave de criptografia 
do banco de dados usando o 
certificado padrão.

Crie uma chave de criptografia 
de banco de dados usando o 
nome de certificado padrão que 
você obteve anteriormente. Use 
a consulta T-SQL a seguir para 
criar uma chave de criptografia 
de banco de dados. Você pode 
especificar o algoritmo AES_256 
em vez de AES_128.

USE [Databasename]
GO
CREATE DATABASE ENCRYPTION 
 KEY
WITH ALGORITHM = AES_128
ENCRYPTION BY 
 SERVER CERTIFICATE 
 [certificatename]
GO

Desenvolvedor, DBA

Habilite a criptografia no banco 
de dados.

Use a consulta T-SQL a seguir 
para ativar a criptografia do 
banco de dados.

ALTER DATABASE [Database 
 Name]
SET ENCRYPTION ON
GO

Desenvolvedor, DBA

Verifique o status da criptografia. Use a consulta T-SQL a seguir 
para verificar o status da 
criptografia.

SELECT DB_NAME(database_id) 
 AS DatabaseName, 
 encryption_state, 
 percent_complete FROM 
 sys.dm_database_encryption_keys

Desenvolvedor, DBA

Recursos relacionados
• Support para criptografia de dados transparente no SQL (documentação do Amazon RDS)
• Trabalhando com grupos de opções (documentação do Amazon RDS)
• Modificação de uma instância de banco de dados Amazon RDS (documentação do Amazon RDS)
• Criptografia de dados transparente para SQL Server (documentação da Microsoft)
• Usando SSMS (documentação da Microsoft)
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Garanta que as CloudFormation pilhas da AWS 

sejam lançadas a partir de buckets autorizados do S3

Garanta que as CloudFormation pilhas da AWS 
sejam lançadas a partir de buckets autorizados do 
S3

Criado por Chandini Penmetsa (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade e conformidade

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon S3

Resumo
Você pode usar CloudFormation modelos da AWS para configurar os recursos da Amazon Web Services 
(AWS) de forma programática, para despender menos tempo gerenciando esses recursos e mais tempo 
se concentrando em seus aplicativos executados na AWS. Esse padrão fornece uma maneira de verificar 
se CloudFormation as pilhas da AWS são criadas somente a partir de modelos armazenados em buckets 
específicos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Essa verificação é útil se você tiver um 
requisito de segurança ou conformidade que determina o uso de modelos armazenados em buckets do S3 
que estão em uma lista de permissões.

Esse controle de segurança monitora as chamadas da AWS CloudFormation CreateStacke da
UpdateStackAPI e invoca uma função do AWS Lambda que verifica se o modelo usado na chamada é de 
um bucket autorizado do S3. Se o modelo for de um bucket não autorizado, a função Lambda acionará 
uma notificação por e-mail do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para o usuário com as 
informações relevantes.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um endereço de e-mail ativo no qual você deseja receber notificações de violação
• Um bucket do S3 para carregar o código do Lambda fornecido
• Uma lista de nomes de buckets autorizados do S3

Limitações

• UpdateStackAs chamadas de API que usam um modelo existente em um bucket não autorizado do S3 
não geram violações adicionais, porque a URL do bucket do S3 não está disponível no EventBridge 
evento da Amazon. Recomendamos que você exclua os modelos existentes dos buckets não 
autorizados do S3 depois de receber a notificação de CreateStackviolação original.

• Esse controle de segurança não monitora os seguintes CloudFormation eventos da AWS, porque eles 
gerenciam as atualizações após a implantação inicial do modelo: CreateChangeSet, CreateStackSet,
UpdateStackSet.

• Você deve implantar esse controle de segurança em todas as regiões da AWS que você deseja 
monitorar.
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Arquitetura

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS Lambda
• Amazon SNS
• EventBridge Regra da Amazon

Arquitetura alvo

Automação e escala

Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar CloudFormation StackSets a AWS para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
• AWS Cloudformation — ajuda você a modelar e configurar recursos da AWS usando um infrastructure-

as-code modelo.
• Amazon EventBridge: fornece um fluxo de dados em tempo real de suas próprias aplicações, de 

aplicações software-as-a-service (SaaS) e roteia esses dados para destinos como o AWS Lambda.
• AWS Lambda: permite que você execute o código sem provisionar ou gerenciar servidores.
• Amazon SNS — Fornece a entrega de mensagens dos editores para os assinantes. Os inscritos 

recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e todos os 
inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

• Amazon S3: permite que você armazene e recupere qualquer quantidade de dados, a qualquer 
momento, em qualquer lugar da web.

Epopeias
Implemente o controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça upload do código do 
Lambda para Amazon S3.

Faça o upload do arquivo .zip 
que contém o código Lambda 
fornecido na seção “Anexos” 
para um bucket do S3 novo ou 
existente. Esse bucket deve estar 
na mesma região da AWS que os 
recursos que você deseja avaliar.

Arquiteto de nuvem

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

Abra o CloudFormation console 
da AWS na mesma região da 
que a do bucket do S3 e implante 
o modelo fornecido na seção 
“Anexos”. Forneça valores 
para os parâmetros; eles são 
descritos na seção “Informações 
adicionais”.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a inscrição no tópico do 
Amazon SNS.

Quando o CloudFormation 
modelo da AWS é implantado 
com êxito, ele envia um e-mail de 
assinatura para o endereço de 
e-mail que você forneceu. Você 
deve confirmar esta assinatura 
de e-mail para começar a 
receber notificações.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Implantação de CloudFormation modelos da AWS
• Amazon EventBridge
• AWS Lambda
• Amazon S3

Informações adicionais
Ao implantar o CloudFormation modelo da AWS fornecido com esse padrão, você receberá as seguintes 
informações:

• Bucket do S3: Especifique o bucket em que você fez o upload do código Lambda anexado (arquivo.zip). 
É possível criar um bucket novo ou especificar um existente.

• Tecla S3: Especifique a localização do arquivo .zip do Lambda em seu bucket do S3 (por exemplo: nome 
do arquivo .zip ou controls/ filename .zip). Não use barras iniciais.

• E-mail de notificação: Forneça um endereço de e-mail ativo para o qual as notificações de violação 
devem ser enviadas.

• Nível de registro em log do Lambda: Especifique o nível de registro em log para a função do Lambda. 
Use Informações para registrar mensagens informativas detalhadas sobre o andamento, Erro
para eventos de erro que ainda permitiriam que a implantação continuasse e Aviso para situações 
potencialmente prejudiciais. 

• Baldes autorizados: Forneça uma lista delimitada por vírgulas de buckets autorizados do S3.

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Garanta que os balanceadores de carga da AWS 
usem protocolos de escuta seguros (HTTPS, SSL/
TLS)
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Resumo

Criado por Chandini Penmetsa (AWS) e Purushotham G K (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS CloudFormation; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Elastic Load Balancing (ELB)

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), o Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego 
de entrada de aplicativos em vários destinos, como instâncias, contêineres, endereços IP e funções do 
AWS Lambda do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Os balanceadores de carga usam 
ouvintes para definir as portas e protocolos que o balanceador de carga usa para aceitar o tráfego dos 
usuários. Os Application Load Balancers tomam decisões de roteamento na camada do aplicativo e 
usam os protocolos HTTP/HTTPS. Os balanceadores de carga de rede tomam decisões de roteamento 
na camada de transporte e usam os protocolos Transmission Control Protocol (TCP), Transport Layer 
Security (TLS), User Datagram Protocol (UDP) ou TCP_UDP. Os balanceadores de carga clássicos tomam 
decisões de roteamento na camada de transporte, usando protocolos TCP ou SSL (Secure Sockets Layer), 
ou na camada de aplicativo, usando HTTP/HTTPS.

Sua organização pode ter um requisito de segurança ou conformidade de que os balanceadores de carga 
aceitem tráfego de usuários somente em protocolos seguros, como HTTPS ou SSL/TLS.

Esse padrão fornece um controle de segurança que usa uma EventBridge regra da Amazon para 
monitorar as chamadas deModifyListener APICreateListener e para balanceadores de carga 
de aplicativos e balanceadores de carga de rede,CreateLoadBalancerListeners e as chamadas 
deCreateLoadBalancer API e para balanceadores de carga clássicos. Se HTTP, TCP/UDP ou 
TCP_UDP forem usados para o protocolo de escuta do balanceador de carga, o controle invocará uma 
função Lambda. A função Lambda publica uma mensagem em um tópico do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) para enviar uma notificação que contém os detalhes do load balancer.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um endereço de e-mail onde você deseja receber a notificação de violação
• Um bucket Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar o arquivo. zip

Limitações

• Esse controle de segurança não verifica os balanceadores de carga existentes, a menos que uma 
atualização seja feita nos ouvintes do balanceador de carga.

• Esse controle de segurança é regional e deve ser implantado nas regiões da AWS que você pretende 
monitorar.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo
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Ferramentas

• Função Lambda
• Tópico do Amazon SNS
• EventBridge regra

Arquitetura alvo

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 

recursos da AWS usando a infraestrutura como código.
• Amazon EventBridge — EventBridge A Amazon fornece um fluxo de dados em tempo real de suas 

próprias aplicações, de aplicações de software como serviço (SaaS) e de serviços da AWS.
• AWS Lambda: o Lambda suporta a execução de código sem provisionar ou gerenciar servidores.
• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 

de objetos altamente escalável que pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS: Amazon SNS Simple Notification Service (Amazon SNS) coordena e gerencia a entrega 
ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. 
Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e 
todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Práticas recomendadas
Certifique-se de que o tópico do SNS usado não esteja acessível ao público. Para obter mais informações, 
consulte a documentação da AWS.

Epopéias
Faça o upload do código Lambda

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket S3 
com um nome exclusivo que 
não contenha barras iniciais. 
Um nome de bucket do S3 
é globalmente exclusivo, e o 
namespace é compartilhado 
por todas as contas da AWS. 
Seu bucket do S3 precisa 
estar na mesma região que o 
balanceador de carga que está 
sendo avaliado.

Cloud
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregar o código do Lambda 
para o bucket do S3.

Faça o upload do arquivo.zip 
do código Lambda fornecido na 
seção “Anexos” para o bucket S3 
definido.

Cloud

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

No CloudFormation console da 
AWS, na mesma região da AWS 
do bucket S3, implante o modelo 
fornecido na seção “Anexos”. No 
próximo épico, forneça os valores 
dos parâmetros.

Cloud

CloudFormation parâmetros

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Nomeie o bucket Insira o nome do bucket do 
S3 que você criou na primeira 
epopeia.

Cloud

Forneça o prefixo do Amazon S3. Forneça a localização do 
arquivo.zip do código Lambda 
em seu bucket do S3, sem 
barras à esquerda (por 
exemplo,<directory>/<file-
name>.zip).

Cloud

Forneça o ARN do tópico do 
SNS.

Forneça o tópico do SNS 
Amazon Resource Name 
(ARN) se quiser usar um 
tópico existente do SNS para 
notificações de violação. Para 
criar um novo tópico do SNS, 
mantenha o valor comoNone (o 
valor padrão).

Cloud

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Cloud

Defina o nível de log. Defina o nível e a frequência de 
registro para sua função Lambda.
Infodesigna mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o progresso do aplicativo.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Cloud
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Solução de problemas

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download do modelo do . Faça o download do 
CloudFormation modelo 
fornecido na seção Anexos.

Arquiteto Cloud

Crie a stack. Na mesma região do bucket 
S3, navegue até o console 
CloudFormation de serviço e 
implante o modelo baixado. 
Consulte o épico anterior para 
obter detalhes dos parâmetros.

Arquiteto Cloud

Verificar os recursos. Depois que a pilha for 
completamente criada, navegue 
até a guia Recursos e verifique 
os recursos. O modelo criará os 
seguintes recursos:

• EventBridge regra
• Função Lambda
• Função de execução do 

Lambda
• Permissão de invocar

Arquiteto Cloud

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo for implantado 
com êxito, se um novo tópico do 
SNS for criado, uma mensagem 
de e-mail de assinatura será 
enviada para o endereço de e-
mail fornecido nos parâmetros. 
Você deve confirmar esta 
assinatura de e-mail para receber 
notificações de violação.

Arquiteto Cloud

Solução de problemas

Problema Solução

Falha na criação da pilha. Ocorreu um erro durante 
GetObject. Código de erro PermanentRedirect Map 
Mensagem de erro do S3: O bucket está nesta 
Região: xx-xxxx-1. Use essa região para tentar 
novamente a solicitação.

Certifique-se de que a região do bucket S3 e a 
região em que a pilha está sendo implantada 
sejam as mesmas.
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Recursos relacionados

Problema Solução

Falha na criação da pilha. O parâmetro de tempo 
de execução do python3.6 não é mais suportado 
para criar ou atualizar funções do AWS Lambda.

Atualize o modelo baixado na linha 186 da versão 
3.6 para 3.9 do Python.

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS
• AWS Lambda
• O que é um Classic Load Balancer?
• O que é um Application Load Balancer?
• O que é um Network Load Balancer?
• Melhores práticas para trabalhar com funções do AWS Lambda
• CloudFormation Melhores práticas da AWS

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Certifique-se de que a criptografia dos dados 
do Amazon EMR em repouso esteja ativada no 
lançamento

Criado por Priyanka Chaudhary (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
Análise

Carga horária: Código aberto

Serviços da AWS: Amazon EMR; 
Amazon SNS; AWS KMS; AWS 
CloudFormation; AWS Lambda; 
Amazon S3

Resumo
Esse padrão fornece um controle de segurança para monitorar a criptografia dos clusters do Amazon EMR 
na Amazon Web Services (AWS).

A criptografia de dados ajuda a impedir que usuários não autorizados leiam dados em um cluster e em 
sistemas de armazenamento físico de dados associados. Isso inclui dados que podem ser interceptados 
à medida que ela viaja pela rede, conhecidos como dados em trânsito, e dados que são salvos em mídia 
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persistente, conhecida como dados em repouso. Dados em repouso no Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) podem ser criptografados de duas maneiras.

• Criptografia no lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3)
• Criptografia no lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), 

configurada com políticas que são adequadas para o Amazon EMR.

Esse controle de segurança monitora as chamadas de API e inicia um evento Amazon CloudWatch 
Events em RunJobFlow. O acionador invoca o AWS Lambda, que executa um gatilho do Python. A função 
recupera o ID do cluster EMR da entrada JSON do evento e determina se há uma violação de segurança 
executando as seguintes verificações.

1. Verifique se um cluster do EMR está associado a uma configuração de segurança específica do 
Amazon EMR.

2. Se uma configuração de segurança específica do Amazon EMR estiver associada ao cluster do EMR, 
verifique se a criptografia em repouso está ativada.

3. Se a criptografia em repouso não estiver ativada, envie uma notificação do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) que inclua o nome do cluster do EMR, os detalhes da violação, a região da 
AWS, a conta da AWS e o nome de recurso da Amazon Lambda (ARN) do qual essa notificação foi 
originada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um bucket S3 para o arquivo .zip de código Lambda
• Um endereço de e-mail no qual você deseja receber a notificação de violação
• O registro do Amazon EMR foi desativado para que todos os registros da API possam ser recuperados

Limitações

• Esse controle de detetive é regional e deve ser implantado nas regiões da AWS que você pretende 
monitorar.

Versões do produto

• Amazon EMR versão 4.8.0 ou superior

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• Amazon EMR
• Evento Amazon CloudWatch Events
• Função Lambda
• Amazon SNS
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Arquitetura alvo

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 
recursos da AWS usando a infraestrutura como código.

• Amazon CloudWatch Events: o Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em tempo real 
de eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• Amazon EMR: o Amazon EMR é uma plataforma de cluster gerenciada que simplifica a execução de 
frameworks de Big Data.

• AWS Lambda: o AWS Lambda oferece suporte à execução de código sem provisionar ou gerenciar 
servidores.

• Amazon S3 — O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos altamente escalável que 
pode ser usado para uma ampla variedade de soluções de armazenamento, incluindo sites, aplicativos 
móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS: o Amazon SNS coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e 
clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens 
publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as 
mesmas mensagens.

Código

• Os arquivos EMREncryptionAtRest .zip e EMREncryptionAtRest .yml desse projeto estão disponíveis 
como anexo.

Epopeias
Defina o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket do 
S3 com um nome exclusivo que 
não contenha barras iniciais. 
Um nome de bucket do S3 
é globalmente exclusivo, e o 
namespace é compartilhado por 
todas as contas da AWS. Seu 
bucket do Amazon EMR precisa 
estar na mesma região do cluster 
do Amazon EMR que está sendo 
avaliado.

Arquiteto de nuvem
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Carregue o código do Lambda para o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código do Lambda 
para o bucket do S3.

Faça o upload do arquivo .zip 
do código Lambda fornecido na 
seção “Anexos” para o bucket S3 
definido.

Arquiteto de nuvem

Implemente o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

No CloudFormation console 
da AWS, na mesma região do 
seu bucket do S3, implante o 
CloudFormation modelo da 
AWS fornecido como anexo 
a esse padrão. No próximo 
épico, forneça os valores dos 
parâmetros. Para obter mais 
informações sobre a implantação 
de CloudFormation modelos 
da AWS, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

Arquiteto de nuvem

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Um nome para o bucket do S3. Insira o nome do bucket do S3 
que você criou no primeiro épico.

Arquiteto de nuvem

Forneça a chave do Amazon S3. Forneça a localização do 
arquivo .zip de código Lambda 
em seu bucket do S3, sem barras 
iniciais (por exemplo,<directory>/
<file-name>.zip).

Arquiteto de nuvem

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Arquiteto de nuvem

Defina o nível de log. Defina o nível de registro e 
a frequência da sua função 
Lambda. “Informações” designa 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso do 
aplicativo. “Erro” designa eventos 
de erro que ainda podem permitir 
que o aplicativo continue em 
execução. “Aviso” designa 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
situações potencialmente 
prejudiciais.

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com êxito, ele envia uma 
mensagem de e-mail de inscrição 
para o endereço de e-mail 
fornecido. Você deve confirmar 
esta assinatura de e-mail para 
receber notificações de violação.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS
• AWS Lambda
• Opções de criptografia do Amazon EMR

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Certifique-se de que um perfil do IAM está 
associado à uma instância do EC2.

Criado por Mansi Suratwala (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: infraestrutura; 
segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: Amazon 
EC2; AWS Identity and 
Access Management; Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon SNS

Resumo
Esse padrão fornece um modelo de controle CloudFormation de segurança da AWS que configura a 
notificação automática quando ocorre uma violação do perfil do AWS Identity and Access Management 
(IAM) em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 

O perfil de instância é um contêiner para uma função do IAM que pode ser usada para passar informações 
da função para uma instância do EC2 quando a instância é iniciada.
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A Amazon CloudWatch Events inicia essa verificação quando a AWS CloudTrail registra 
chamadas de API do Amazon EC2 com base nasReplaceIamInstanceProfileAssociation
açõesRunInstancesAssociateIamInstanceProfile, e. O gatilho chama uma função do AWS 
Lambda, que usa um evento Amazon CloudWatch Events para verificar um perfil do IAM.

Se um perfil do IAM não existir, a função Lambda inicia uma notificação por e-mail do Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) que inclui o ID da conta da Amazon Web Services (AWS) e a região da 
AWS. 

Se existir um perfil do IAM, a função Lambda verifica se há entradas curinga nos documentos de política. 
Se as entradas curingas existirem, inicia uma notificação de violação do Amazon SNS, que ajuda você a 
implementar uma segurança aprimorada. A notificação contém o nome do perfil do IAM, o evento, o ID da 
instância do EC2, o nome da política gerenciada, a violação, o ID da conta e a região.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para o arquivo de código Lambda .zip do 

Lambda da.

Limitações

• O CloudFormation modelo da AWS deve ser implantado 
somente para asReplaceIamInstanceProfileAssociation
açõesRunInstancesAssociateIamInstanceProfile, e.

• O controle de segurança não monitora a separação dos perfis do IAM.
• O controle de segurança não verifica a modificação das políticas do IAM que estão anexadas ao perfil 

IAM da instância do EC2.
• O controle de segurança não leva em conta as permissões de nível de recurso não suportadas que 

exigem o uso de"Resource":*.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EC2
• AWS CloudTrail
• Amazon CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon S3
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation modelo da AWS várias vezes para diferentes regiões e contas da AWS. 
Você precisa iniciar o modelo apenas uma vez para cada conta ou região.

2531

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/ec2-api-permissions.html#ec2-api-unsupported-resource-permissions


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Ferramentas

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon EC2 — O Amazon EC2 fornece capacidade de computação escalável (servidores virtuais) na 
nuvem da AWS. 

• AWS AWS AWS CloudTrail Map o habilitará CloudTrail a governança, a conformidade, as auditorias 
operacionais e as auditorias de risco da sua conta da AWS Cloud Map. As ações executadas por um 
usuário, uma função ou um serviço da AWS Map são registradas como eventos em CloudTrail. 

• Amazon CloudWatch Events oferece um stream quase em tempo real de CloudWatch eventos do 
sistema que descrevem as mudanças ocorridas nos recursos da AWS Events. 

• AWS Lambda é um serviço de computação que pode ser usada para executar código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

• Amazon S3 — O Amazon S3 fornece armazenamento de objetos altamente escalável que você pode 
usar para uma ampla variedade de soluções de armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, 
backups e data lakes.

• Amazon SNS: o Amazon SNS permite que aplicações e dispositivos enviem e recebam notificações da 
nuvem Map. 

Código

• Um arquivo.zip do projeto está disponível como anexo.

Epopéias
Defina o bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. Para hospedar o arquivo.zip do 
código Lambda, escolha ou crie 
um bucket S3 com um nome 
exclusivo que não contenha 
barras entrelaçadas. Um nome 
de bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, e o namespace é 
compartilhado por todas as 
contas da AWS Cloud Map. Seu 
bucket do S3 precisa estar na 
mesma região da que a instância 
do EC2 que está sendo avaliada.

ArAritHub

Carregue o código Lambda para o bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código do Lambda 
para o bucket do S3.

Faça upload do código Lambda 
fornecido na seção Anexos para 
o bucket do S3. O bucket do S3 
deve estar na mesma região da 

ArAritHub

2532

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/gsg/GetStartedWithS3.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
que a instância do EC2 que está 
sendo avaliada.

Implante o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo da AWS.

Implante o CloudFormation 
modelo da AWS que é fornecido 
como anexo a esse padrão. No 
próximo épico, forneça os valores 
dos parâmetros.

ArAritHub

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Nomeie o bucket do S3. Insira o nome do bucket do 
S3 que você criou no primeiro 
bucket do S3 que você criou no 
primeiro bucket do S3.

ArAritHub

Forneça a chave S3. Forneça a localização do 
arquivo.zip do código Lambda 
em seu bucket do S3, sem 
barras à esquerda (por 
exemplo,<directory>/<file-
name>.zip).

ArAritHub

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

ArAritHub

Defina o nível de log. Defina o nível e a frequência de 
registro para sua função Lambda.
Infodesigna mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o progresso do aplicativo.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

ArAritHub

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com sucesso, ele envia uma 

ArAritHub
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
mensagem de e-mail de 
assinatura para o endereço de 
e-mail fornecido. Você deve 
confirmar esta assinatura de e-
mail para receber notificações de 
violação.

Recursos relacionados
• Criar um bucket do S3
• Fazer upload de arquivos em um bucket do S3 
• Usando perfis de instância
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Garanta que um cluster do Amazon Redshift seja 
criptografado na criação da Amazon Redshift na 
criação.

Criado por Mansi Suratwala (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: análise; lagos de 
dados; segurança, identidade e 
conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
Redshift; Amazon SNS; AWS 
CloudTrail; Amazon CloudWatch; 
AWS Lambda; Amazon S3

Resumo
Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da AWS que fornece notificação automática quando um 
novo cluster do Amazon Redshift é criado sem criptografia.

O CloudFormation modelo da AWS AWS AWS CloudWatch Events da Amazon Enterprise e uma função 
do AWS Lambda. O evento observa que qualquer cluster do Amazon Redshift está sendo criado ou 
restaurado a partir de um snapshot por meio da AWS CloudTrail. Se o cluster for criado sem a criptografia 
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do AWS Key Management Service (AWS KMS) ou do modelo de segurança de hardware em nuvem 
(HSM) na conta da AWS, CloudWatch inicia uma função do Lambda que envia uma notificação do Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) informando sobre a violação.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma nuvem privada virtual (VPC) com um grupo de sub-rede de cluster e um grupo de segurança 

associado.

Limitações

• O CloudFormation modelo da AWS pode ser implantado somente para 
asRestoreFromClusterSnapshot açõesCreateCluster e.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon Redshift
• AWS CloudTrail
• Amazônia CloudWatch
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation modelo da AWS várias vezes para diferentes regiões e contas da AWS. 
Você precisa executá-lo apenas uma vez em cada região ou conta.

Ferramentas
Ferramentas

• Amazon Redshift — O Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de 
petabytes totalmente gerenciado na nuvem. O Amazon Redshift é integrado ao seu data lake, o que 
permite que você use seus dados para adquirir novos insights para seus negócios e clientes.

• AWS CloudTrail — CloudTrail A AWS é um serviço da AWS que ajuda você a implementar governança, 
conformidade e auditoria operacional e de risco em sua conta da AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS Cloud 
As ações realizadas por um usuário, uma função ou um serviço da AWS são registradas como eventos 
em CloudTrail. 

• Amazon CloudWatch Events: a Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS AWS AWS AWS AWS AWS 
AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS AWS 
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• AWS Lambda: o AWS Lambda oferece suporte à execução de código sem provisionar ou 
gerenciar servidores. O AWS Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

• Amazon S3 — O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos altamente escalável que 
você pode usar para uma ampla variedade de soluções de armazenamento, incluindo sites, aplicativos 
móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS é um serviço da Web que coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre 
editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. 

Código

• Um arquivo.zip do projeto está disponível como anexo.

Epopéias
Defina o bucket do S3 Cloud do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket do S3. 
Esse bucket do S3 hospedará o 
arquivo.zip do código Lambda. 
Seu bucket do S3 precisa estar 
na mesma região da que o 
cluster do Amazon Redshift que 
está sendo avaliado. O nome 
do bucket S3 não pode conter 
barras iniciais.

Arquiteto Cloud do

Carregue o código do Lambda para o bucket do S3 Enterprise Cloud do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código do Lambda 
para o bucket do S3.

Faça o upload do código Lambda 
fornecido na seção Anexos
para o bucket do S3. O bucket 
do S3 deve estar na mesma 
região da que o cluster do 
Amazon Redshift que está sendo 
avaliado.

Arquiteto Cloud do

Implemente o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

Implante o CloudFormation 
modelo da AWS que é fornecido 
como anexo a esse padrão. No 

Arquiteto Cloud do

2536

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/gsg/GetStartedWithS3.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
próximo épico, forneça os valores 
dos parâmetros.

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Dê um nome ao bucket do S3. Insira o nome do bucket do S3 
que você criou no primeiro épico.

Arquiteto Cloud do

Forneça a chave S3. Forneça a localização do 
arquivo.zip do código Lambda 
em seu bucket do S3, sem 
barras à esquerda (por 
exemplo,<directory>/<file-
name>.zip).

Arquiteto Cloud do

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Arquiteto Cloud do

Defina o nível de log. Defina o nível e a frequência de 
registro para sua função Lambda.
Infodesigna mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o progresso do aplicativo.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto Cloud do

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com sucesso, ele envia um 
e-mail de assinatura para o 
endereço de e-mail fornecido. 
Você deve confirmar esta 
assinatura de e-mail para receber 
notificações de violação.

Arquiteto Cloud do

Recursos relacionados
• Criar um bucket do S3
• Fazer upload de arquivos em um bucket do S3 Enterprise Enterprise Enterprise Cloud 
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail
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• Criando um cluster do Amazon Redshift Enterprise Enterprise Cloud

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Exporte um relatório das identidades do AWS 
IAM Identity Center e suas atribuições usando 
PowerShell

Criado por Jorge Pava, Chad Miles (AWS), Frank Allotta (AWS) e Manideep Reddy Gillela (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
gerenciamento e governança

Carga de trabalho: Microsoft

Serviços da AWS: IAM 
Identity Center; AWS Tools for 
PowerShell

Resumo
Quando você usa o AWS IAM Identity Center (sucessor do AWS Single Sign-On) para gerenciar 
centralmente o acesso de login único (SSO) a todas as suas contas e aplicativos em nuvem da Amazon 
Web Services (AWS), relatar e auditar essas atribuições por meio do AWS Management Console pode ser 
entediante e demorado. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver relatando permissões para um 
usuário ou grupo em dezenas ou centenas de contas da AWS.

Para muitos, a ferramenta ideal para visualizar essas informações seria em um aplicativo de planilhas, 
como o Microsoft Excel. Isso pode ajudar você a filtrar, pesquisar e visualizar os dados de toda a sua 
organização, gerenciados pelo AWS Organizations.

Esse padrão descreve como usar as ferramentas da AWS PowerShell para gerar um relatório das 
configurações de identidade de SSO no IAM Identity Center. O relatório é formatado como um arquivo CSV 
e inclui o nome da identidade (principal), tipo de identidade (usuário ou grupo), contas que a identidade 
pode acessar e conjuntos de permissões. Depois de gerar esse relatório, você pode abri-lo em seu 
aplicativo preferido para pesquisar, filtrar e auditar os dados conforme necessário. A imagem a seguir 
mostra dados de exemplo em um aplicativo de planilha.

Importante: como esse relatório contém informações confidenciais, é altamente recomendável que você 
as armazene com segurança e as compartilhe somente em uma need-to-know base.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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• IAM Identity Center e AWS Organizations, configurados e habilitados.
• PowerShell, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Instalando PowerShell

(documentação da Microsoft).
• Ferramentas da AWS para PowerShell, instaladas e configuradas. Por motivos de desempenho, 

é altamente recomendável que você instale a versão modularizada do AWS Tools for PowerShell, 
chamadaAWS.Tools. Cada serviço da AWS é suportado por seu próprio módulo pequeno e individual. 
No PowerShell shell, insira os seguintes comandos para instalar os módulos necessários para esse 
padrão:AWS.Tools.InstallerOrganizationsSSOAdmin,,IdentityStore e.

Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule -Name Organizations, SSOAdmin, IdentityStore

Para obter mais informações, consulte Instalar o AWS.tools no Windows ou Instalar o AWS.tools no 
Linux ou macOS (ferramentas da AWS para PowerShell documentação).

• A interface de linha de comando da AWS (CLI da AWS) ou o AWS SDK devem ser previamente 
configurados com credenciais de comando da AWS.
• Use o AWS CLIaws configure Para obter mais informações, consulte Configuração rápida

(documentação da AWS CLI).
• Configure o AWS CLI ou o AWS (AWS SDK) para obter acesso temporário por meio de uma função 

do AWS Identity and Access Management (IAM). Para obter mais informações, consulte Como obter 
credenciais de função do IAM para acesso à CLI (documentação do IAM Identity Center).

• Um perfil nomeado para a AWS CLI que salvou as credenciais de um diretor do IAM que:
• Tem acesso à conta de gerenciamento AWS Organizations ou à conta de administrador delegado do 

IAM Identity Center
• As políticas gerenciadasAWSSSOReadOnly e aAWSSSODirectoryReadOnly AWS foram aplicadas a 

ela?

Para obter mais informações, consulte Perfis nomeados da CLI da AWS (documentação da CLI da 
AWS) e das políticas gerenciadas da AWS (documentação do IAM).

Limitações

• As contas de destino da AWS devem ser gerenciadas como uma organização no AWS Organizations.

Versões do produto

• Para todos os sistemas operacionais, é recomendável usar a PowerShell versão 7.0 ou posterior.

Arquitetura
Arquitetura alvo

1. O usuário executa o script em uma linha de PowerShell comando.
2. O script assume o perfil nomeado para o AWS CLI. Isso concede acesso ao IAM Identity Center.
3. O script recupera as configurações de identidade do SSO do IAM Identity Center.
4. O script gera um arquivo CSV no mesmo diretório na estação de trabalho local em que o script é salvo.
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Ferramentas

Ferramentas
Serviços da AWS

• A interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS) é uma ferramenta de código aberto que ajuda 
você a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS IAM Identity Center ajuda você a gerenciar centralmente o acesso de login único (SSO) a todas 
as suas contas e aplicativos em nuvem da AWS.

• O AWS Tools PowerShell for é um conjunto de PowerShell módulos que ajudam você a criar scripts de 
operações em seus recursos da AWS a partir da linha de PowerShell comando.

Outras ferramentas

• PowerShellé um programa de gerenciamento de configuração e automação da Microsoft executado em 
Windows, Linux e macOS.

Epopéias
Gere o relatório

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Prepare o roteiro. 1. Copie o PowerShell script 
na seção Informações 
adicionais (p. 2542) desse 
padrão.

2. NaParam seção, para seu 
ambiente da AWS, defina os 
valores para as seguintes 
variáveis:
• OutputFile— O nome de 

arquivo do relatório.
• ProfileName— O perfil 

nomeado da CLI da AWS 
que você deseja usar para 
gerar o relatório.

• Region— A região da 
AWS na qual o IAM Identity 
Center é implantado. 
Para obter uma lista 
completa das regiões e seus 
códigos, consulte Endpoints 
regionais.

3. Salve o script com o 
nomeSSO-Report.ps1.

Administrador de nuvem

Execute o script. É recomendável que você 
execute seu script personalizado 
no PowerShell shell com o 
comando a seguir.

.\SSO-Report.ps1

Administrador de nuvem
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Você também pode executar 
o script a partir de outro shell 
digitando o seguinte comando.

pwsh .\SSO-Report.ps1

O script gera um arquivo CSV no 
mesmo diretório do arquivo de 
script.

Analise os dados do relatório. O arquivo CSV de saída 
tem os cabeçalhos
AccountNamePermissionSet,
Principal e Tipo. Abra esse 
arquivo em seu aplicativo de 
planilha preferido. Você pode 
criar uma tabela de dados para 
filtrar e classificar a saída.

Administrador de nuvem

Solução de problemas

Problema Solução

Erro do The term ‘Get-<parameter>’ 
is not recognized as the name of a 
cmdlet, function, script file, or 
operable program.

As ferramentas da AWS para PowerShell 
ou seus módulos não estão instaladas. 
No PowerShell shell, insira os seguintes 
comandos para instalar as ferramentas da AWS 
PowerShell e os módulos necessários para esse 
padrão:AWS.Tools.InstallerOrganizationsSSOAdmin,,IdentityStore
e.

Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule -Name Organizations, 
 SSOAdmin, IdentityStore

Erro do No credentials specified or 
obtained from persisted/shell defaults

Em Preparar o script na seção Epics (p. 2540), 
confirme se você inseriu corretamenteRegion as 
variáveisProfileName e. Certifique-se de que 
as configurações e credenciais no perfil nomeado 
tenham permissões suficientes para administrar o 
IAM Identity Center.

Recursos relacionados
• Onde as configurações são armazenadas?  (Documentação da AWS CLI)
• Configuração do AWS CLI para usar o AWS IAM Identity Center (documentação da AWS CLI)
• Perfis nomeados (documentação da AWS CLI)
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Informações adicionais
No script a seguir, substitua os espaços reservados entre colchetes angulares (<>) por suas próprias 
informações e remova os colchetes angulares.

param ( 
    # The name of the output CSV file 
    [String] $OutputFile  = "SSO-Assignments.csv", 
    # The AWS CLI named profile 
    [String] $ProfileName = '', 
    # The AWS Region in which IAM Identity Center is configured 
    [String] $Region      = ""
)
$Start = Get-Date; $OrgParams = @{Region = $Region}
if ($ProfileName){$OrgParams.ProfileName = $ProfileName}
$SSOParams   = $OrgParams.Clone(); $IdsParams                   = $OrgParams.Clone()
$AccountList = Get-ORGAccountList @OrgParams | Select-Object Id, Name
$SSOinstance = Get-SSOADMNInstanceList @OrgParams
$SSOParams['InstanceArn']       = $SSOinstance.InstanceArn
$IdsParams['IdentityStoreId']   = $SSOinstance.IdentityStoreId
$PSsets       = @{}; $Principals   = @{}
$Assignments  = @(); $AccountCount = 1; Write-Host ""
foreach ($Account in $AccountList) { 
    $Duration = New-Timespan -Start $Start -End (Get-Date) | ForEach-Object 
 {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)} 
    $Remaining = $Duration * ($AccountList.Count/$AccountCount) - $Duration | ForEach-
Object {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)} 
    Write-Host "`r$Duration - Account $AccountCount of $($AccountList.Count), $Remaining 
 remaining (Assignments:$($Assignments.Count))        " -NoNewline 
    $AccountCount++ 
    foreach ($PS in Get-SSOADMNPermissionSetsProvisionedToAccountList -AccountId 
 $Account.Id @SSOParams) { 
        if (-not $PSsets[$PS]) {$PSsets[$PS] = (Get-SSOADMNPermissionSet @SSOParams -
PermissionSetArn $PS).Name;$APICalls++} 
        $AssignmentsResponse = Get-SSOADMNAccountAssignmentList @SSOParams -
PermissionSetArn $PS -AccountId $Account.Id 
        if ($AssignmentsResponse.NextToken) {$AccountAssignments = 
 $AssignmentsResponse.AccountAssignments} 
        else {$AccountAssignments = $AssignmentsResponse} 
        While ($AssignmentsResponse.NextToken) { 
            $AssignmentsResponse = Get-SSOADMNAccountAssignmentList @SSOParams -
PermissionSetArn $PS -AccountId $Account.Id -NextToken $AssignmentsResponse.NextToken 
            $AccountAssignments += $AssignmentsResponse.AccountAssignments} 
        foreach ($Assignment in $AccountAssignments) { 
            if (-not $Principals[$Assignment.PrincipalId]) { 
                $AssignmentType = $Assignment.PrincipalType.Value 
                $Expression     = "Get-IDS"+$AssignmentType+" @IdsParams -"+$AssignmentType
+"Id "+$Assignment.PrincipalId 
                $Principal      = Invoke-Expression $Expression 
                if ($Assignment.PrincipalType.Value -eq "GROUP") 
 { $Principals[$Assignment.PrincipalId] = $Principal.DisplayName }  
                else { $Principals[$Assignment.PrincipalId] = $Principal.UserName } 
            } 
            $Assignments += [PSCustomObject]@{ 
                AccountName     = $Account.Name 
                PermissionSet   = $PSsets[$PS] 
                Principal       = $Principals[$Assignment.PrincipalId] 
                Type            = $Assignment.PrincipalType.Value} 
        } 
    }
}
$Duration = New-Timespan -Start $Start -End (Get-Date) | ForEach-Object 
 {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)}
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Ajude a evitar a exclusão programada da chave KMS

Write-Host "`r$($AccountList.Count) accounts done in $Duration. Outputting result to 
 $OutputFile"
$Assignments | Sort-Object Account | Export-CSV -Path $OutputFile -Force

Monitore e corrija a exclusão programada das 
chaves do AWS KMS

Criado por Mikesh Khanal (AWS) e Ramya Pulipaka (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
operações

Serviços da AWS: Amazon 
SNS; AWS CloudTrail; Amazon 
CloudWatch

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), a exclusão de uma chave do AWS Key Management 
Services (AWS KMS) pode resultar em perda de dados. A exclusão remove o material de chave e todos 
os metadados associados à chave do AWS KMS, e é irreversível. Depois que uma chave do AWS KMS é 
excluída, não é mais possível descriptografar os dados que foram criptografados com AWS KMS, para que 
passe a recuperação de dados.

Esse padrão configura o monitoramento, com notificações quando um aplicativo ou um usuário 
agenda uma chave do AWS KMS para exclusão. Se você receber uma notificação, poderá 
cancelar a exclusão da chave do AWS KMS e reconsiderar a decisão de excluí-la. O padrão usa o 
runbookAWSConfigRemediation de automação do AWS Systems ManagerCancelKeyDeletion para facilitar 
o cancelamento da exclusão de uma chave do AWS KMS.

Nota: O CloudFormation modelo do padrão deve ser implantado em todas as regiões da AWS em que 
você deseja monitorar a exclusão das chaves do AWS KMS.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Compreensão dos seguintes serviços da AWS: 

• Amazon EventBridge
• AWS KMS
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• AWS Systems Manager

Limitações

• Qualquer personalização da solução exige conhecimento dos CloudFormation modelos da AWS e dos 
serviços da AWS usados nesse padrão.

• Atualmente, essa solução usa o barramento de eventos padrão e pode ser personalizada de acordo com 
os requisitos. Para obter mais informações sobre o barramento de eventos personalizado, consulte a
documentação da AWS.
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Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon EventBridge
• AWS KMS
• Amazon SNS
• AWS Systems Manager
• Automação usando o seguinte:

• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) ou AWS SDK
• CloudFormation Pilha da AWS

Arquitetura alvo

1. A exclusão de uma chave do AWS KMS está programada.
2. O evento de exclusão programada é avaliado por uma EventBridge regra.
3. A EventBridge regra envolve o tópico do Amazon SNS.
4. A EventBridge regra inicia a automação e os runbooks do Systems Manager.
5. Os runbooks cancelam a exclusão.

Automação e escala

A CloudFormation pilha implanta todos os recursos e serviços necessários para que essa solução 
funcione. O padrão pode ser executado de forma independente em uma única conta ou executado usando 
a AWS CloudFormation StackSets para várias contas independentes ou uma organização.

aws cloudformation create-stack --stack-name  <stack-name>\ 
    --template-body file://<Full-Path-of-file> \ 
    --parameters ParameterKey=,ParameterValue= \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

Ferramentas
Ferramentas

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 
seus recursos da Amazon Web Services para despender menos tempo gerenciando esses recursos e 
mais tempo se concentrando em seus aplicativos executados AWS. Você pode usar um CloudFormation 
modelo para criar pilhas em uma conta da AWS em uma região da AWS. O modelo descreve todos os 
recursos da AWS que você deseja, e o cuida do CloudFormation provisionamento e da configuração 
desses recursos para você.

• AWS CLI — A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto 
que você pode usar para interagir com serviços da AWS usando comandos no shell da linha de 
comando.

• Amazon EventBridge — Amazon EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor que 
conecta as aplicações a dados de diversas origens. EventBridge O fornece um fluxo de dados em tempo 
real de suas próprias aplicações e serviços da AWS, e o roteia esses dados para destinos como o AWS 
Lambda. EventBridge simplifica o processo de criação de arquiteturas orientadas por eventos.

• AWS KMS — O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço gerenciado para criar e 
controlar chaves do AWS KMS, as chaves de criptografia usadas para criptografar seus dados.
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• SDKs da AWS — As ferramentas da AWS incluem SDKs para que você possa desenvolver e gerenciar 
aplicativos na AWS na linguagem de programação de sua escolha.

• Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes (também conhecido como Produtores e 
Consumidores). Os editores se comunicam de maneira assíncrona com os assinantes produzindo e 
enviando mensagens para um tópico, que é um canal de comunicação e um ponto de acesso lógico. 

• AWS Systems Manager — O AWS Systems Manager é um serviço da AWS que você pode usar para 
visualizar e controlar sua infraestrutura na AWS. Usando o console do Systems Manager, você pode 
automatizar tarefas operacionais nos recursos da AWS. O Systems Manager ajuda você a manter a 
segurança e a conformidade verificando suas instâncias gerenciadas e gerando relatórios (ou tomando 
medidas corretivas) sobre quaisquer violações de políticas detectadas.   

Código

• Oalerting_ct_logs.yaml CloudFormation modelo do projeto está anexado.

Epopéias
Prepare a conta da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale e configure a AWS CLI. Instale a AWS CLI versão 2. Em 
seguida, defina as configurações 
de credenciais de segurança 
para uma identidade, o formato 
de saída padrão e a região 
padrão da AWS que o AWS CLI 
usa para interagir com a AWS.

A identidade deve ter as 
permissões necessárias para 
executar as tarefas.

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança

Implante o CloudFormation modelo da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download do 
CloudFormation modelo do.

Baixe o anexo para um 
caminho local em seu 
computador e extraia o 
arquivoalerting_ct_logs.yaml
de modelo.

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança

Implante o modelo. Na janela do terminal em que 
o perfil da conta da AWS foi 
configurado, execute o seguinte 
comando:

aws cloudformation 
 create-stack --stack-name 
 <stack_name> \
--capabilities <Value>  \

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
--template-body file://
<Full_Path> \ 
 --parameters 
 ParameterKey=DestinationEmailAddress,ParameterValue=<Value> 
 \
ParameterKey=SNSTopicName,ParameterValue=<Value> 
 \
ParameterKey=EnableRemediation ,ParameterValue=<Value> 
 \
ParameterKey=AutomationAssumeRole,ParameterValue=<Value>

Na próxima etapa, insira valores 
para os parâmetros do modelo.

Preencha os parâmetros do 
modelo.

Insira os valores necessários 
para os parâmetros.

• DestinationEmailAddress— 
O endereço de e-mail para 
receber um alerta quando uma 
chave do AWS KMS estiver 
programada para exclusão.

• SNSTopicName— O nome do 
tópico do Amazon SNS.

• EnableRemediation— 
Cancelamento da exclusão 
programada da chave 
usando um runbook do 
Systems Manager. Os valores 
permitidos são true e false.

• AutomationAssumeRole— 
O nome do recurso da Amazon 
(ARN) da função que permite 
que a automação do Systems 
Manager execute as ações 
em seu nome. Para obter mais 
informações, consulte a seção
Permissões necessárias do 
IAM naCancelKeyDeletion 
documentação
AWSConfigRemediation-. 

• Capabilities— Para 
CloudFormation que a AWS
crie a pilha, você deve 
reconhecer explicitamente que 
seu modelo de pilha contém 
determinados recursos.

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Verifique sua caixa de entrada 
de e-mail e escolha Confirm 

Desenvolvedor, engenheiro de 
segurança

2546

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-aws-cancel-key-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudformation/create-stack.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
subscription (Confirmar a 
assinatura) na mensagem de e-
mail que você recebe do Amazon 
SNS. Uma janela do navegador 
da web abrirá e exibirá uma 
confirmação de assinatura e seu 
ID de assinatura. 

Recursos relacionados
Referências

• Criar uma regra para um serviço da AWS
• Criar um CloudWatch alarme da Amazon para detectar o uso de uma chave do AWS KMS com exclusão 

pendente

Tutoriais e vídeos

• Como começar a usar a Amazon EventBridge
• Mergulhe profundamente na Amazon EventBridge (AWS Online Tech Talks)

Workshop da AWS

• Trabalhando com EventBridge regras

Informações adicionais
O código a seguir fornece exemplos de como estender a solução para monitorar e notificar você sobre 
quaisquer alterações em qualquer serviço da AWS. Os exemplos incluem padrões predefinidos e padrões 
personalizados. Para obter mais informações, consulte Eventos e padrões de eventos do no EventBridge.

EventPattern: 
        source: 
        - aws.kms 
        detail-type: 
        - AWS API Call via CloudTrail 
        detail: 
          eventSource: 
          - kms.amazonaws.com 
          eventName: 
          - ScheduleKeyDeletion

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Ajude a proteger sub-redes públicas usando o 
controle de acesso baseado em atributos (ABAC)

Criado por Joel Alfredo Nunez Gonzalez (AWS) e Samuel Ortega Sancho (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; rede; 
entrega de conteúdo

Serviços da AWS: AWS 
Organizations; AWS Identity and 
Access Management

Resumo
Em arquiteturas de rede centralizadas, a inspeção e as nuvens privadas virtuais (VPCs) de ponta 
concentram todo o tráfego de entrada e saída, como tráfego de e para a Internet. No entanto, isso 
pode criar gargalos ou resultar no alcance dos limites das cotas de serviços da AWS. A implantação 
da segurança de borda da rede junto com as cargas de trabalho em suas VPCs fornece escalabilidade 
sem precedentes em comparação com a abordagem mais comum e centralizada. Isso é chamado de 
arquitetura de borda distribuída.

Embora a implantação de sub-redes públicas em contas de carga de trabalho possa trazer benefícios, ela 
também apresenta novos riscos de segurança, pois aumenta a superfície de ataque. Recomendamos que 
você implante somente recursos do Elastic Load Balancing (ELB), como Application Load Balancers ou 
gateways NAT nas sub-redes públicas dessas VPCs. O uso de balanceadores de carga e gateways NAT 
em sub-redes públicas dedicadas ajuda a implementar um controle refinado do tráfego de entrada e saída.

O controle de acesso baseado em atributos (ABAC) é a prática de criar permissões refinadas com base 
nos atributos do usuário, como departamento, função e nome da equipe. Para obter mais informações, 
consulte ABAC para a AWS. O ABAC pode fornecer barreiras para sub-redes públicas em contas de 
carga de trabalho. Isso ajuda as equipes de aplicativos a serem ágeis, sem comprometer a segurança da 
infraestrutura.

Esse padrão descreve como ajudar a proteger sub-redes públicas implementando o ABAC por meio de 
uma política de controle de serviços (SCP) nas AWS Organizations e políticas no AWS Identity and Access 
Management (IAM). Você aplica o SCP a uma conta de membro de uma organização ou a uma unidade 
organizacional (UO). Essas políticas ABAC permitem que os usuários implantem gateways NAT nas sub-
redes de destino e impeçam que eles implantem outros recursos do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), como instâncias do EC2 e Elastic Network Interfaces (ENIs).   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma organização no AWS Organizations
• Acesso administrativo à conta raiz do AWS Organizations
• Na organização, uma conta de membro ativo ou OU para testar o SCP

Limitações

• O SCP nessa solução não impede que os serviços da AWS que usam uma função vinculada a 
serviços implantem recursos nas sub-redes de destino. Exemplos desses serviços são Elastic Load 
Balancing (ELB), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Para obter mais informações, consulte Efeitos de SCP sobre permissões
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na documentação do AWS Organizations. Implemente controles de segurança para detectar essas 
exceções.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• SCP aplicado a uma conta ou UO da AWS nas organizações da AWS
• As seguintes funções do IAM:

• AutomationAdminRole— Usado para modificar tags de sub-rede e criar recursos de VPC após a 
implementação do SCP

• TestAdminRole— Usado para testar se o SCP está impedindo que outros diretores do 
IAM, incluindo aqueles com acesso administrativo, realizem as ações reservadas para 
oAutomationAdminRole

Arquitetura alvo

1. Você cria a funçãoAutomationAdminRole do IAM na conta de destino. Essa função tem permissões 
para gerenciar recursos de rede. Observe as seguintes permissões que são exclusivas para essa 
função:
• Essa função pode criar VPCs e sub-redes públicas.
• Essa função pode modificar as atribuições de tags para as sub-redes de destino.
• Essa função pode gerenciar suas próprias permissões.

2. No AWS Organizations, você aplica o SCP à conta ou UO de destino da AWS. Para ver um exemplo de 
política, consulte Informações adicionais (p. 2553) nesse padrão.

3. Um usuário ou uma ferramenta no pipeline de CI/CD pode assumir aAutomationAdminRole função 
de aplicar aSubnetType tag às sub-redes de destino.

4. Ao assumir outras funções do IAM, os diretores autorizados do IAM em sua organização podem 
gerenciar gateways NAT nas sub-redes de destino e outros recursos de rede permitidos na conta da 
AWS, como tabelas de rotas. Use as políticas do IAM para conceder essas permissões. Para obter mais 
informações, consulte Identity and Access Management para a Amazon VPC.

Automação e escala

Para ajudar a proteger as sub-redes públicas, as tags correspondentes da AWS devem ser aplicadas. 
Depois de aplicar o SCP, os gateways NAT são o único tipo de recurso do Amazon EC2 que usuários 
autorizados podem criar em sub-redes que têm aSubnetType:IFA tag. (IFAsignifica ativos voltados 
para a Internet.) O SCP impede a criação de outros recursos do Amazon EC2, como instâncias e ENIs. 
Recomendamos que você use um pipeline de CI/CD que assuma aAutomationAdminRole função de 
criar recursos de VPC para que essas tags sejam aplicadas adequadamente às sub-redes públicas.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda a consolidar várias contas 
da AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada. No AWS Organizations, 
você pode implementar políticas de controle de serviço (SCPs), que são um tipo de política que pode ser 
usada para gerenciar permissões na sua organização.
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• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Epopéias
Aplique o SCP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função de 
administrador de teste.

Crie uma função do IAM 
nomeadaTestAdminRole na 
conta de destino da AWS. Anexe 
a política de IAM gerenciado pela
AdministratorAccessAWS à nova 
função. Para obter instruções, 
consulte Criação de uma função 
para delegar permissões a um 
usuário do IAM na documentação 
do.

Administrador da AWS

Crie a função de administrador 
de automação.

1. Crie uma função do IAM 
nomeadaAutomationAdminRole
na conta de destino da AWS.

2. Anexe a política de 
IAM gerenciado pela
AdministratorAccessAWS à 
nova função.

Veja a seguir um exemplo de 
política de confiança que você 
pode usar para testar a função 
da000000000000 conta.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    
 "arn:aws:iam::000000000000:root" 
                ] 
            }, 
            "Action": 
 "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

Administrador da AWS

Crie e anexe o SCP. 1. Usando o código de 
exemplo fornecido na 
seção Informações 

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
adicionais (p. 2553), crie 
uma política de controle 
de segurança. Para obter 
instruções, consulte Criação 
de um SCP na documentação 
do AWS Organizations.

2. Anexe o SCP à conta ou UO 
de destino da AWS. Para 
obter instruções, consulte 
Como anexar e desanexar 
políticas de controle de 
serviços na documentação do 
AWS Organizations.

Teste o SCP

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma VPC ou sub-rede. 1. Assuma aTestAdminRole
função na conta de destino da 
AWS.

2. Tente criar uma VPC ou uma 
nova sub-rede pública em 
uma VPC existente. Para 
obter instruções, consulte
Criar uma VPC, sub-redes e 
outros recursos de VPC na 
documentação da Amazon 
VPC. Você não deveria ser 
capaz de criar esses recursos.

3. Assuma 
aAutomationAdminRole
função e repita a etapa 
anterior. Agora, você deve ser 
capaz de criar os recursos de 
rede.

Administrador da AWS

Gerenciar tags. 1. Assuma aTestAdminRole
função na conta de destino da 
AWS.

2. Adicione 
umaSubnetType:IFA tag 
a uma sub-rede pública 
disponível. Você deve ser 
capaz de adicionar essa tag. 
Para obter instruções sobre 
como adicionar tags por meio 
da AWS Command Line 
Interface (AWS CLI), consulte
create-tags na Referência de 
Comandos da CLI da AWS.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Sem alterar suas 

credenciais, tente modificar 
aSubnetType:IFA tag 
atribuída a essa sub-rede. 
Você não deveria ser capaz 
de modificar essa tag.

4. Assuma 
aAutomationAdminRole
função e repita as etapas 
anteriores. Essa função deve 
ser capaz de adicionar e 
modificar essa tag.

Implante recursos nas sub-redes 
de destino.

1. Assuma oTestAdminRole
papel.

2. Para uma sub-rede pública 
que tenha aSubnetType:IFA
tag, tente criar uma instância 
do EC2. Para obter instruções, 
consulte Executar uma 
instância na documentação 
do Amazon EC2. Nessa sub-
rede, você não deve ser capaz 
de criar, modificar ou excluir 
nenhum recurso do Amazon 
EC2, exceto gateways NAT.

3. Na mesma sub-rede, crie 
um gateway NAT. Para obter 
instruções, consulte Criar 
um gateway de NAT na
documentação da Amazon 
VPC. Você deve ser capaz 
de criar, modificar ou excluir 
gateways NAT nessa sub-
rede.

Administrador da AWS

Gerencie a 
AutomationAdminRole função.

1. Assuma oTestAdminRole
papel.

2. Tente modificar 
aAutomationAdminRole
função. Para obter instruções, 
consulte Modificar uma função
na documentação do IAM. 
Você não deveria ser capaz 
de modificar essa função.

3. Assuma 
aAutomationAdminRole
função e repita a etapa 
anterior. Agora, você deve ser 
capaz de modificar a função.

Administrador da AWS
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Limpar

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe os recursos implantados. 1. Separe o SCP da conta 
ou UO da AWS. Para 
obter instruções, consulte
Desanexar um SCP na 
documentação do AWS 
Organizations.

2. Exclua a SCP. Para obter 
instruções, consulte 
Como excluir um SCP
(documentação do AWS 
Organizations).

3. Exclua 
aAutomationAdminRole
função e aTestAdminRole
função. Para obter instruções, 
consulte Como excluir funções
na documentação do IAM.

4. Exclua todos os recursos de 
rede, como VPCs e sub-redes, 
que você criou para essa 
solução.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Criação, atualização e exclusão de SCPs
• Anexação e desvinculação de SCPs
• Referência de autorização de serviço
• O que é ABAC para a AWS?
• Marcação de recursos da AWS
• Controles de Detective

Referências adicionais da AWS

• Protegendo tags de recursos usadas para autorização usando uma política de controle de serviços nas 
AWS Organizations (postagem no blog da AWS)

Informações adicionais
A política de controle de serviço a seguir é um exemplo que você pode usar para testar essa abordagem 
em sua organização.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyVPCActions", 
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      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVPC", 
        "ec2:CreateRoute", 
        "ec2:CreateSubnet", 
        "ec2:CreateInternetGateway", 
        "ec2:DeleteVPC", 
        "ec2:DeleteRoute", 
        "ec2:DeleteSubnet", 
        "ec2:DeleteInternetGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowNATGWOnIFASubnet", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "ec2:CreateNatGateway", 
        "ec2:DeleteNatGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEqualsIfExists": { 
          "aws:ResourceTag/SubnetType": "IFA" 
        }, 
        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyChangesToAdminRole", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy", 
        "iam:GetRole", 
        "iam:GetRolePolicy", 
        "iam:ListAttachedRolePolicies", 
        "iam:ListInstanceProfilesForRole", 
        "iam:ListRolePolicies", 
        "iam:ListRoleTags" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "allowbydefault", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "*", 
      "Resource": "*" 
    } 
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Integre o Okta no Centro de Identidade do IAM IAM

  ]
}

Integre o Okta com o AWS IAM Identity Center 
para gerenciar usuários, funções e acesso a várias 
contas

Criado por Dhananjay Karanjkar (AWS) e Shrikant Patil (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS IAM 
Identity Center

Resumo
O Centro de Identidade do AWS IAM (sucessor do AWS Single Sign-On) ajuda você a gerenciar de 
forma centralizada o acesso de logon único Sign-On (SSO) e seus aplicativos de nuvem do AWS IAM 
(sucessor do AWS Single Sign-On) ajuda você a gerenciar de forma centralizada o acesso de O Okta é 
um serviço de gerenciamento de identidade que pode fornecer aos usuários corporativos uma experiência 
de SSO para todos os recursos locais e na nuvem. O IAM Identity Center suporta o provisionamento 
automático, também conhecido como sincronização, de informações de usuários e grupos do Okta para 
o IAM Identity Center usando o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) 2.0. 
Quando a sincronização do SCIM é configurada, os atributos do usuário no Okta são mapeados para os 
atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados coincidam entre o 
IAM Identity Center e o Okta.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta Okta de desenvolvedor ou licenciada
• Acesso administrativo para gerenciar usuários e permissões no Okta
• Uma conta ativa da AWS
• Acesso administrativo ao Centro de Identidade do IAM IAM

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• IAM Identity Center
• Okta

Arquitetura alvo
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Ferramentas

1. Usando o protocolo SCIM, os usuários e grupos do Okta são sincronizados com o IAM Identity Center.
2. O usuário faz login no IAM Identity Center por meio do Okta.
3. O Centro de Identidade do IAM (IAM) assume a função por meio do Security Assertion Language 

(SAML).
4. No IAM Identity Center, o usuário inicia o AWS Management Console.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS IAM Identity Center ajuda você a gerenciar centralmente o acesso SSO a todas as suas contas e 
aplicativos em nuvem da AWS.

Outras ferramentas

• O Okta é um serviço de gerenciamento de identidade que pode fornecer aos usuários corporativos uma 
experiência de SSO para todos os recursos locais e na nuvem.

Epopéias
Connect Okta no Centro de Identidade do IAM IAM IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o IAM Identity Center 
para usar o Okta como um 
provedor de identidade externo.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS IAM e 
abra o console do IAM Identity 
Center da IAM.

2. No painel de navegação, 
selecione Settings
(configurações).

3. Na página Configurações, 
escolha a guia Fonte de 
identidade.

4. No menu Ações, escolha
Alterar fonte de identidade.

5. Em Escolher fonte de 
identidade, selecione Provedor 
de identidade externo e 
escolha Avançar.

6. Em Metadados do provedor de 
serviços, anote os seguintes 
valores:
• URL do IAM
• URL do emissor do IAM

Você usa esses valores 
posteriormente nesse padrão. 
Não saia desta página.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um aplicativo IAM Identity 
Center Okta do IAM.

1. Em uma nova guia do 
navegador, entre no console 
do Okta.

2. No painel de navegação, 
escolha Applications 
(Aplicativos).

3. Na página Aplicativos, 
escolha Procurar catálogo de 
aplicativos.

4. Pesquisar AWS IAM 
Identity Center.

5. Escolha Adicionar e, em 
seguida, escolha Concluído. 
Isso adiciona o aplicativo IAM 
Identity Center ao Okta.

Administrador Okta

Configure o aplicativo IAM 
Identity Center no Okta.

1. No console Okta, escolha a 
guia Sign On.

2. Escolha Edit (Editar). Isso 
permite que você edite as 
configurações do SAML.

3. Em Configurações avançadas 
de login, copie e cole os 
seguintes valores do console 
do IAM Identity Center:
• URL do IAM
• URL do emissor do IAM

4. Clique em Save (Salvar).

Administrador da AWS, 
administrador do Okta

Faça upload de metadados 
SAML do Okta para o IAM 
Identity Center.

1. No console Okta, escolha a 
guia Sign On.

2. Em Certificados de assinatura 
SAML, escolha Ação e, 
em seguida, escolha Exibir 
metadados do IdP.

3. Salve o arquivo como idp-
saml.xml.

4. No console do IAM Identity 
Center, verifique se você está 
na página Change Identity 
Source.

5. Em Metadados do provedor de 
identidade, para metadados 
SAML do IdP, escolha
Escolher arquivo.

6. Faça o uploadidp-saml.xml
do arquivo e escolha Avançar.

7. Revise as alterações e 
confirme.

Administrador da AWS, 
administrador do Okta
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Configurar o aplicativo SCIM 2.0 Test App (OAuth Bearer Token) no Okta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Habilite o SCIM para sincronizar 
usuários e grupos.

1. No console do IAM, no 
console do IAM, no painel de 
navegação, selecione Settings 
(Configurações).

2. Em Provisionamento 
automático, escolha Habilitar.

3. Copie o endpoint do SCIM 
e o token de acesso para 
um editor de texto. Você usa 
esses valores posteriormente 
nesse padrão.

Administrador da AWS

Crie um aplicativo SCIM para 
enviar usuários e grupos para o 
IAM Identity Center.

1. No console Okta, na página
Aplicativos, escolha Procurar 
catálogo de aplicativos.

2. Pesquisar SCIM 2.0 Test 
App (OAuth Bearer 
Token).

3. Selecione SCIM 2.0 Test 
App (OAuth Bearer Token) e 
escolha Adicionar.

4. Na página de Configurações 
gerais, faça o seguinte:
• No rótulo Configurações 

do aplicativo, insiraSCIM 
2.0 Test App (OAuth 
Bearer Token).

• Marque a caixa de seleção 
Não exibir o ícone do 
aplicativo para os usuários.

• Marque o ícone Não exibir 
aplicativo na caixa de 
seleção Okta Mobile App.

• Escolha Done (Concluído).
5. Na guia Provisionamento, 

escolha Configurar integração 
de API.

6. Selecione Habilitar integração 
com a API.

7. Para o URL base do SCIM 
2.0, insira o endpoint do 
SCIM que você copiou 
anteriormente.

8. Para OAuth Bearer Token, 
insira o token de acesso que 
você copiou anteriormente.

9. Escolha Salvar e, em seguida, 
escolha Editar.

Administrador da AWS, 
administrador do Okta
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
10.Escolha Habilitar Criar 

Usuários e, em seguida, 
escolha Salvar.

Crie uma regra que leve usuários 
e grupos ao IAM Identity Center.

1. No console Okta, escolha a 
guia Push Groups.

2. No menu Grupos de push, 
escolha Localizar grupos por 
regra.

3. Em Nome da regra, insiraAWS 
Groups.

4. Para Nome do grupo: começa 
com, insiraawssso. Você 
pode usar qualquer prefixo.

5. Selecione Enviar associações 
a grupos imediatamente e, em 
seguida, escolha Criar regra.

6. No painel de navegação, 
escolha Directory > Groups.

7. Escolha Add Group.
8. Na caixa de diálogo Adicionar 

grupo, em NomeAWS Users, 
insira e escolha Adicionar 
grupo.

9. Na página Grupos, escolha o 
grupo de usuários da AWS.

10.Escolha Gerenciar aplicativos.
11.Na caixa de diálogo Atribuir 

aplicativos, para o aplicativo 
IAM Identity Center, escolha
Atribuir. Esse é o aplicativo 
que os usuários lançarão no 
Console de Gerenciamento 
da AWS IAM no Console de 
Gerenciamento da AWS IAM 
no Console de

12.Para o aplicativo AWS SSO 
— SCIM 2.0 (OAuth Bearer 
Token), escolha Atribuir. 
Os usuários não interagem 
com esse aplicativo, mas ele 
garante que suas contas e 
grupos sejam provisionados 
no IAM Identity Center.

13.Escolha Save (Salvar).
14.Escolha Done (Concluído).

Administrador Okta
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Crie e mapeie usuários e grupos do Okta

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um novo grupo no Okta. 1. No console Okta, no painel de 
navegação, escolha Diretório
> Grupos.

2. Escolha Add Group.
3. Na caixa de diálogo

Adicionar grupo, em
NomeawsssoPowerUsers, 
insira e escolha Adicionar 
grupo.

4. No menu de navegação 
superior, escolha Aplicativos.

5. Abra o aplicativo AWS SSO 
— SCIM 2.0 (OAuth Bearer 
Token) e escolha Push 
Groups. Você deve ver que
awsssoPowerUsersestá 
listado e marcado como Ativo.

6. No console do IAM do IAM, no 
console do IAM, no console 
do IAM, no console do IAM, no 
console do IAM, no console 
do IAM, no Você deve ver 
que awsssoPowerUsersestá 
listado com Sem usuários.

Administrador da AWS, 
administrador do Okta

Atribua um conjunto de 
permissões no Centro de 
Identidade do IAM do IAM do 
IAM do IAM

1. No console do IAM, no 
console do IAM, no console 
do IAM, no console do IAM, no 
console do IAM, no console do 
IAM, AWS console do IAM, no 
console do IAM, no console do 
IAM, no Con

2. Selecione todas as contas 
da organização. Os usuários 
pertencentes à equipe de 
operações terão acesso a 
todas as contas.

3. Escolha Atribuir usuários ou 
grupos.

4. Na página Atribuir usuários e 
grupos, escolha Grupos.

5. Selecione e
awsssoPowerUsers, em 
seguida, escolha Avançar.

6. Na página Selecionar 
conjuntos de 
permissões, selecione
AWSPowerUsersAccess.

7. Escolha Finish.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
8. Escolha Proceed to AWS 

accounts (Prosseguir para 
contas da AWS).

Crie um usuário no portal Okta. 1. No console do Okta, na barra 
de navegação superior, 
escolha Directory e, em 
seguida, escolha People 
(Diretório) e, em seguida, 
escolha People.

2. Escolha Add Person
(Adicionar pessoa).

3. Na página Adicionar 
pessoa, insira as seguintes 
informações:
a. Em Tipo de usuário, 

escolha Usuário.
b. Em Primeiro nome, insira o 

nome do usuário.
c. Em Sobrenome, insira o 

sobrenome do usuário.
d. Em Nome de usuário, insira 

o endereço de e-mail do 
usuário.

e. Em E-mail principal, insira 
o endereço de e-mail do 
usuário.

f. Para grupos, insira
awsssoPowerUserse
usuários da AWS.

g. Em Senha, escolha Definir 
pelo administrador e, em 
seguida, insira uma senha.

4. Desmarque a caixa de seleção 
O usuário deve alterar a senha 
no primeiro login e escolha
Salvar.

5. No console do IAM do IAM, no 
console do IAM, no console 
do IAM, no console do IAM, no 
console do IAM, no console 
do IAM, no Você deve ver 
o usuário que você criou na 
lista.

6. Escolha o nome do usuário 
para abrir as Informações 
gerais.

7. Confirme se o usuário aparece 
como Criado por: SCIM.

Administrador da AWS, 
administrador do Okta
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Verificar a integração

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique se o novo usuário está 
autenticado e tem acesso.

1. No console do IAM, no 
console do IAM, no console 
do IAM, no console do IAM, no 
console do IAM, no console do 
IAM, no console do IAM no

2. Copie o URL do portal do 
usuário.

3. Abra uma janela do navegador 
no modo privado ou anônimo 
e cole o URL do portal 
do usuário na barra de 
endereço. O navegador deve 
redirecionar para a página de 
login do Okta.

4. Insira as seguintes 
informações:
• Para nome de usuário, 

insira o endereço de e-mail 
do usuário.

• Para senha, insira a senha 
do usuário que você criou 
anteriormente.

5. Forneça perguntas de 
segurança adicionais com 
base na configuração do Okta. 
Quando estiver logado, você 
deverá retornar ao console do 
IAM Identity Center.

Administrador da AWS

Verifique se o novo usuário tem 
acesso à conta da AWS.

1. No console do IAM Identity 
Center, escolha contas da 
AWS.

2. Escolha a conta de 
gerenciamento da sua 
organização.

3. Na
AWSPowerUsersAccesslinha, 
escolha Management 
Console.

4. Confirme o lançamento do 
AWS Management Console de 
Gerenciamento da AWS IAM.

Administrador da AWS

Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Provisionamento automático (documentação do IAM Identity Center)
• Connect a um provedor de identidade externo (documentação do IAM Identity Center)
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AWS Marketplace

• Plataforma de identidade Okta

Recursos da Okta

• Consola Okta
• Configure o Okta como provedor de identidade de conta da AWS

Outros recursos

• Sistema para gerenciamento de identidade entre domínios

Gerenciar credenciais usando o AWS Secrets 
Manager

Criado por Durga Prasad Cheepuri (AWS)

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Bancos de 
dados; segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: AWS Secrets 
Manager

Resumo
Esse padrão mostra como usar o AWS Secrets Manager para buscar dinamicamente as credenciais do 
banco de dados para um aplicativo Java Spring.

No passado, quando você criava um aplicativo personalizado para recuperação de informações de um 
banco de dados, normalmente era necessário incorporar as credenciais (o segredo) para acessar o banco 
de dados diretamente no aplicativo. Quando chegou a hora de alternar as credenciais, era preciso tirar 
tempo para atualizar a aplicação para usar novas credenciais e depois distribuir a aplicação atualizada. Se 
você tivesse vários aplicativos que compartilhassem credenciais e um deles não fosse atualizado, haveria 
falha na aplicação. Por causa desse risco, muitos usuários optaram por não alternar regularmente suas 
credenciais, o que efetivamente substituiu um risco por outro.

O Secrets Manager permite a substituição de credenciais codificadas, incluindo senhas, por uma chamada 
de API para recuperar o segredo por programação. Isso ajuda a garantir que o segredo não possa ser 
comprometido por alguém que está examinando seu código, porque o segredo simplesmente não está 
lá. Também é possível configurar o Secrets Manager para alternar automaticamente o segredo de acordo 
com uma programação especificada por você. Isso permite que você substitua segredos de longo prazo 
por segredos de curto prazo, o que ajuda a reduzir significativamente o risco de comprometimento. Para 
obter mais informações, consulte a documentação do AWS Secrets Manager.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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Arquitetura

• Uma conta da AWS com acesso ao Secrets Manager
• Um aplicativo Java Spring

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um aplicativo Java Spring com código que acessa um banco de dados, com credenciais de banco de 
dados gerenciadas a partir do arquivo application.properties.

Pilha de tecnologias alvo

• Um aplicativo Java Spring com código que acessa um banco de dados, com credenciais de banco 
de dados gerenciadas no Secrets Manager. O arquivo application.properties contém os segredos do 
Secrets Manager.

Integração do Secrets Manager com um aplicativo

Ferramentas
• Secrets Manager — O AWS Secrets Manager é um serviço da AWS que facilita o gerenciamento de 

segredos. Os segredos podem ser credenciais de banco de dados, senhas, chaves de API de terceiros 
e até mesmo texto arbitrário. Você pode armazenar e controlar o acesso a esses segredos centralmente 
usando o console do Secrets Manager, a interface de linha de comando (CLI) do Secrets Manager ou a 
API e os SDKs do Secrets Manager.

Épicos
Armazenar segredo no Secrets Manager

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Armazene as credenciais do 
banco de dados como um 
segredo no Secrets Manager.

Armazene o Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
ou outras credenciais de banco 
de dados como um segredo no 
Secrets Manager seguindo as 
etapas em Criar um segredo
na documentação do Secrets 
Manager.

Sys Admin

Defina as permissões para que 
o aplicativo Spring acesse o 
Secrets Manager.

Defina as permissões 
apropriadas com base em 
como o aplicativo Java Spring 
usa o Secrets Manager. Para 
controlar o acesso ao segredo, 
crie uma política com base 
nas informações fornecidas 
na documentação do Secrets 
Manager, nas seções Usando 

Sys Admin
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
políticas baseadas em identidade 
(políticas do IAM) e ABAC para 
o Secrets Manager e Usando 
políticas baseadas em recursos 
para o Secrets Manager. Siga as 
etapas na seção Recuperando o 
valor secreto na documentação 
do Secrets Manager.

Atualizar o aplicativo Spring

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione dependências do JAR 
para usar o Secrets Manager.

Consulte a seção Informações 
adicionais para obter detalhes.

desenvolvedor Java

Adicione os detalhes do segredo 
ao aplicativo Spring.

Atualize o arquivo 
application.properties com o 
nome secreto, os endpoints 
e a região da AWS. Para ver 
um exemplo, consulte a seção
Informações adicionais.

desenvolvedor Java

Atualize o código de recuperação 
de credenciais de banco de 
dados em Java.

No aplicativo, atualize o código 
Java que busca as credenciais 
do banco de dados para obter 
esses detalhes no Secrets 
Manager. Por exemplo, código, 
consulte a seção Informações 
adicionais.

desenvolvedor Java

Recursos relacionados
• Documentação do AWS Secrets Manager
• Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) e o ABAC para o Secrets Manager
• Usando políticas baseadas em recursos para o Secrets Manager
• Código de amostra 

Informações adicionais
Adicionando dependências do JAR para usar o Secrets Manager

Maven:

<groupId>com.amazonaws</groupId> 
    <artifactId>aws-java-sdk-secretsmanager</artifactId> 
    <version>1.11. 355 </version>

Gradle:
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Informações adicionais

compile group: 'com.amazonaws', name: 'aws-java-sdk-secretsmanager', version: '1.11.355'

Atualizando o arquivo application.properties com os detalhes do segredo

spring.aws.secretsmanager.secretName=postgres-local
spring.aws.secretsmanager.endpoint=secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com
spring.aws.secretsmanager.region=us-east-1

Atualizando o código de recuperação de credenciais de banco de dados em Java

String  secretName  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.secretName");
String  endpoints  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.endpoint");
String  AWS Region  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.region");
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration  config  =  new 
  AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoints, AWS Region);
AWSSecretsManagerClientBuilder  clientBuilder  = 
  AWSSecretsManagerClientBuilder.standard();
clientBuilder.setEndpointConfiguration(config);
AWSSecretsManager  client  =  clientBuilder.build();      
  
ObjectMapper  objectMapper  =  new  ObjectMapper(); 
  
JsonNode  secretsJson  =  null; 
  
ByteBuffer  binarySecretData; 
  
GetSecretValueRequest  getSecretValueRequest  =  new 
  GetSecretValueRequest().withSecretId(secretName);  
  
GetSecretValueResult  getSecretValueResponse  =  null; 
  
try  { 
     getSecretValueResponse  =  client.getSecretValue(getSecretValueRequest); 
    } 
  
catch  (ResourceNotFoundException  e)  { 
     log.error("The requested secret "  +  secretName  +  " was not found"); 
    }    
  
catch  (InvalidRequestException  e)  {     
     log.error("The request was invalid due to: "  +  e.getMessage()); 
     }    
  
catch  (InvalidParameterException  e)  {     
     log.error("The request had invalid params: "  +  e.getMessage()); 
     }
if  (getSecretValueResponse  ==  null)  {     
     return  null; 
     }  // Decrypted secret using the associated KMS key // Depending on whether the secret 
 was a string or binary, one of these fields will be populated     
        
  
String secret = getSecretValueResponse.getSecretString();   
  
if (secret != null) {   
     try {         
                secretsJson  =  objectMapper.readTree(secret);     
           }    
  
     catch  (IOException  e)  {         
                log.error("Exception while retrieving secret values: "  +  e.getMessage()); 
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           }
}    
  
else  {     
     log.error("The Secret String returned is null");   
  
     return null;       
  
     } 
     String  host  =  secretsJson.get("host").textValue(); 
     String  port  =  secretsJson.get("port").textValue(); 
     String  dbname  =  secretsJson.get("dbname").textValue(); 
     String  username  =  secretsJson.get("username").textValue(); 
     String  password  =  secretsJson.get("password").textValue();
}

Monitore clusters do Amazon EMR para criptografia 
em trânsito no lançamento

Criado por Susanne Kangnoh (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Análise; Big data; 
nativo da nuvem; segurança, 
identidade e conformidade

Carga horária: Software de 
código aberto Cloud

Serviços da AWS: Amazon EMR; 
Amazon SNS; AWS CloudTrail; 
Amazon CloudWatch

Resumo
Esse padrão fornece um controle de segurança que monitora os clusters do Amazon EMR no lançamento 
e envia um alerta se a criptografia em trânsito não estiver habilitada. 

O Amazon EMR é um serviço da Web que facilita a execução de frameworks de Big Data, como o 
Apache Hadoop, para processar e analisar dados. O Amazon EMR permite que você processe grandes 
quantidades de dados de forma econômica executando o mapeamento e a redução de etapas em parallel.

A criptografia de dados impede que usuários não autorizados acessem ou leiam dados em repouso ou 
dados em trânsito. Dados em repouso se referem aos dados armazenados em mídias como um sistema 
de arquivos local em cada nó, o Hadoop Distributed File System (HDFS) ou o EMR File System (EMRFS) 
por meio do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Dados em trânsito se referem aos dados que 
percorrem a rede e estão em trânsito entre trabalhos. A criptografia em trânsito oferece suporte a recursos 
de criptografia de código aberto para Apache Spark, Apache TEZ, Apache Hadoop, Apache HBase e 
Presto. Você habilita a criptografia criando uma config de segurança a partir da Interface de Linhas de 
Comando da AWS (AWS CLI), do console ou dos SDKs e da AWS e especificando as configurações de 
criptografia de dados. Você pode fornecer os artefatos de criptografia para criptografia em trânsito das 
seguintes maneiras:

• Upload de um arquivo compactado de certificados no Amazon S3.
• Fazendo referência a uma classe Java personalizada que fornece artefatos de criptografia.
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O controle de segurança incluído nesse padrão monitora as chamadas de API e gera um evento Amazon 
CloudWatch Events sobre a RunJobFlowação. O evento chama uma função do AWS Lambda, que executa 
um script Python. A função obtém o ID do cluster EMR da entrada JSON do evento e executa as seguintes 
verificações para determinar se há uma violação de segurança:

• Verifica se o cluster do EMR tem uma configuração de segurança específica do Amazon EMR.
• Se o cluster tiver uma configuração de segurança, verifique se a criptografia em trânsito está habilitada.
• Se o cluster não tiver uma config de segurança, envia um alerta para um endereço de e-mail que você 

fornece usando o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). A notificação especifica o nome 
do cluster do EMR, os detalhes da violação, as informações da região e da conta da AWS e o ARN do 
AWS Lambda (Amazon Resource Name) do qual a notificação é originada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket do S3 para carregar o código Lambda fornecido com esse padrão.
• Um endereço de e-mail no qual você deseja receber notificações de violação.
• O registro do Amazon EMR está ativado, para acesso a todos os registros da API.

Limitações

• Esse controle de detetive é regional e deve ser implantado em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

Versões do produto

• Amazon EMR versão 4.8.0 ou posterior.

Arquitetura
arquitetura de fluxo de trabalho

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, poderá usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar o modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon EMR é uma plataforma de cluster gerenciada que simplifica a execução de frameworks de Big 
Data, como o Apache Hadoop e o Apache Spark, na AWS para processar e analisar grandes volumes 
de dados. Ao usar essas estruturas e projetos de código aberto relacionados, você pode processar 
dados para fins de análise e cargas de trabalho de inteligência de negócios. Além disso, é possível usar 
o Amazon EMR para transformar e mover grandes volumes de dados para dentro e para fora de outros 
armazenamentos de dados e bancos de dados da AWS, como o Amazon S3.
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• AWS Cloudformation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• AWS Cloudwatch Events — O Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real 
de eventos do sistema que descrevem as mudanças ocorridas nos recursos da AWS. CloudWatch 
Os eventos reconhece essas alterações operacionais logo que acontecem e executa ação corretiva 
conforme necessário, enviando mensagens para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo 
alterações e capturando informações de estado.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução de 
código sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa execução do código somente 
quando necessário e dimensiona automaticamente de algumas solicitações por dia a milhares por 
segundo. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o 
código não estiver em execução.

• AWS SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) coordena e gerencia envio de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. Os inscritos 
recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e todos os 
inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Código

Esse padrão inclui um anexo com dois arquivos:

• EMRInTransitEncryption.zipé um arquivo compactado que inclui o controle de segurança (código 
Lambda).

• EMRInTransitEncryption.ymlé um CloudFormation modelo que implanta o controle de segurança.

Consulte a seção Epics para obter informações sobre como usar esses arquivos.

Épicos
Implemente o controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue o código em um bucket 
do S3.

Crie um novo bucket 
do S3 para carregar 
oEMRInTransitEncryption.zip
arquivo anexado (código 
Lambda). Esse bucket deve estar 
na mesma região da AWS que 
o CloudFormation modelo e os 
recursos que você deseja avaliar.

Arquiteto Cloud Ar

Implante o CloudFormation 
modelo.

Abra o console do 
Cloudformation na 
mesma região da AWS do 
bucket do S3 e implante 
oEMRInTransitEncryption.yml
arquivo fornecido no anexo. No 
próximo épico, forneça valores 
para os parâmetros do modelo.

Arquiteto Cloud Map,
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Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome do S3. Insira o nome do S3. Esse bucket 
do S3 contém o arquivo .zip do 
código do Lambda e deve estar 
na mesma região da AWS que 
o CloudFormation modelo e do 
recurso que será avaliado.

Arquiteto Cloud Ar

Forneça a chave S3. Especifique a localização 
do arquivo .zip de código 
Lambda em seu bucket do 
S3, sem barras iniciais (por 
exemplo,EMRInTransitEncryption.zip
oucontrols/
EMRInTransitEncryption.zip).

Arquiteto Cloud Ar

Forneça um endereço de e-mail. Especifique um endereço de e-
mail ativo no qual você deseja 
receber notificações de violação. 
  

Arquiteto Cloud Ar

Especifique um nível de log. Especifique o nível de registro 
e a verbosidade dos registros 
do Lambda. Infodesigna 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo e deve ser usado 
somente para depuração.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto Cloud Ar

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura do e-mail. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia uma mensagem 
de e-mail de inscrição para 
o endereço de e-mail que 
você forneceu. Para receber 
notificações, você deve confirmar 
essa assinatura de e-mail.            
                                            

Arquiteto Cloud Ar

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
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• Opções de criptografia (documentação do Amazon EMR)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Monitore ElastiCache clusters da Amazon para 
criptografia em repouso

Criado por Susanne Kangnoh (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
bancos de dados; infraestrutura; 
nativo da nuvem

Carga horária: Open-source

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
Amazon CloudWatch; Amazon 
ElastiCache

Resumo
ElastiCache A Amazon é um serviço da Amazon Web Services (AWS) que fornece uma solução de cache 
de alta performance, de alta performance e econômica para a distribuição de um armazenamento de 
dados na memória ou de um ambiente de cache na nuvem. Ele recupera dados de armazenamentos de 
dados em memória de alto rendimento e baixa latência. Essa funcionalidade a torna uma escolha popular 
para casos de uso em tempo real, como armazenamento em cache, armazenamento de sessões, jogos, 
serviços geoespaciais, análises em tempo real e filas. ElastiCache oferece armazenamentos de dados 
Redis e Memcached, ambos com tempos de resposta abaixo de um milissegundo.

A criptografia de dados ajuda a impedir que usuários não autorizados leiam dados confidenciais 
disponíveis em seus clusters Redis e em seus sistemas de armazenamento em cache associados. Isso 
inclui dados salvos em mídia persistente, conhecidos como dados em repouso, e dados que podem ser 
interceptados à medida que viajam pela rede entre clientes e servidores de cache, conhecidos como dados 
em trânsito.

Você pode ativar a criptografia em repouso ElastiCache para Redis ao criar um grupo de replicação, 
definindo o AtRestEncryptionEnabledparâmetro como verdadeiro. Quando esse parâmetro está ativado, 
ele criptografa o disco durante as operações de sincronização, backup e troca e criptografa os backups 
armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Não é possível ativar a criptografia 
em repouso em um grupo de replicação existente. Ao criar um grupo de replicação, você pode ativar a 
criptografia em repouso das seguintes formas:

• Ao escolher a opção Padrão, que usa criptografia gerenciada pelo serviço em repouso.
• Usando uma chave gerenciada pelo cliente e fornecendo o ID da chave ou nome de recurso da Amazon 

(ARN) do AWS Key Management Service) do AWS (AWS) do AWS).

Esse padrão fornece um controle de segurança que monitora as chamadas de API e gera um evento 
Amazon CloudWatch Events na CreateReplicationGroupoperação. Esse evento chama uma função do 
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AWS Lambda, que executa um script Python. A função obtém o ID do grupo de replicação da entrada 
JSON do evento e executa as seguintes verificações para determinar se há uma violação de segurança:

• Verifica se a AtRestEncryptionEnabledchave existe.
• Se AtRestEncryptionEnabledexistir, verifica o valor para ver se é verdadeiro.
• Se o AtRestEncryptionEnabledvalor for definido como falso, define uma variável que rastreia as 

violações e envia uma mensagem de violação para um endereço de e-mail fornecido por você, usando 
uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket do S3 para fazer o upload do código do Lambda fornecido.
• Um endereço de e-mail no qual você deseja receber notificações de violação.
• ElastiCache registro ativado, para acesso a todos os registros da API.

Limitações

• Esse controle de detetive é regional e deve ser implantado em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

• O controle oferece suporte a grupos de replicação que estão sendo executados em uma
• O controle oferece suporte a grupos de replicação que estão executando os seguintes tipos de nós:

• R5, R4, R3
• M5, M4, M3
• T3, T2

Versões do produto

• ElastiCache para Redis versão 3.2.6 ou posterior

Arquitetura
arquitetura de fluxo de trabalho

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon ElastiCache — A Amazon ElastiCache facilita a configuração, o gerenciamento e a 
escalabilidade de ambientes de cache de memória distribuídos na Ele fornece um cache de memória 
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econômico, de alta performance e de alta performance, ao mesmo tempo que remove a complexidade 
associada à implantação e ao gerenciamento de um ambiente de cache distribuído. ElastiCache 
funciona com os mecanismos Redis e Memcached.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• AWS Cloudwatch Events — O Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. CloudWatch Os eventos tomam 
conhecimento das mudanças operacionais logo que acontecem e executa a ação corretiva conforme 
necessário, enviando mensagens para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo alterações e 
capturando informações de estado.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que oferece suporte à execução 
de código sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando 
necessário e dimensiona automaticamente de algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 
Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não 
estiver em execução. 

• Amazon SNS): o Simple Notification Service (Amazon SNS) da Web que coordena e gerencia o envio de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços de e-mail. Os inscritos 
recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se inscrevem, e todos os 
inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Código

Esse padrão inclui um anexo com dois arquivos:

• ElasticCache-EncryptionAtRest.zipé um arquivo compactado que inclui o controle de 
segurança (código Lambda).

• elasticache_encryption_at_rest.ymlé um CloudFormation modelo que implanta o controle de 
segurança.

Consulte a seção Epics para obter informações sobre como usar esses arquivos.

Epopeias
Implemente o controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do código em um 
bucket do S3.

Crie um novo bucket do 
S3 ou use um bucket do 
S3 existente para fazer o 
upload doElastiCache-
EncryptionAtRest.zip
arquivo anexado (código do 
Lambda). Esse bucket deve estar 
na mesma região da AWS que os 
recursos que você deseja avaliar.

Arquiteto de

Implante o CloudFormation 
modelo.

Abra o console do 
Cloudformation na 
mesma região da AWS do 
bucket do S3 e implante 

Arquiteto de
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
oelasticache_encryption_at_rest.yml
arquivo fornecido no anexo. No 
próximo épico, forneça valores 
para os parâmetros do modelo.

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome do bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou ou selecionou 
no primeiro épico. Esse bucket 
do S3 contém o arquivo .zip do 
código do Lambda e deve estar 
na mesma região da AWS que 
o CloudFormation modelo e o 
recurso que serão avaliados. 

Arquiteto de

Forneça a chave S3. Forneça a localização 
do arquivo .zip de código 
Lambda em seu bucket do 
S3, sem barras iniciais (por 
exemplo,ElasticCache-
EncryptionAtRest.zip
oucontrols/ElasticCache-
EncryptionAtRest.zip).

Arquiteto de

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo no qual você deseja receber 
notificações de violação. 

Arquiteto de

Especifique um nível de log. Especifique o nível de registro 
e a verbosidade. Infodesigna 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo e deve ser usado 
somente para depuração.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto de

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura do e-mail. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia uma mensagem 
de e-mail de inscrição para 
o endereço de e-mail que 

Arquiteto de
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
você forneceu. Para receber 
notificações, você deve confirmar 
essa assinatura de e-mail.

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• Criptografia em repouso ElastiCache para Redis ( ElastiCache documentação da Amazon)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Monitore pares de chaves de instâncias do EC2 
usando o AWS Config

Criado por Wassim Benhallam (AWS) e Vikrant Telkar (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade e compatibilidade

Serviços da AWS: Amazon SNS; 
AWS Config; AWS Lambda

Resumo
Ao iniciar uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) na Nuvem da Amazon Web 
Services (AWS), a melhor prática é criar ou usar um key pair existente para se conectar à instância. O 
key pair, que consiste em uma chave pública armazenada na instância e uma chave privada fornecida 
ao usuário, permite acesso seguro por meio do Secure Shell (SSH) à instância e evita o uso de senhas. 
No entanto, às vezes, os usuários podem iniciar instâncias inadvertidamente sem anexar um key pair. 
Como os pares de chaves só podem ser atribuídos durante o lançamento de uma instância, é importante 
identificar e sinalizar rapidamente como não compatíveis todas as instâncias iniciadas sem pares de 
chaves. Isso é particularmente útil ao trabalhar em contas ou ambientes que exigem o uso de pares de 
chaves para acesso por exemplo.

Esse padrão descreve como criar uma regra personalizada no AWS Config para monitorar pares de 
chaves de instâncias do EC2. Quando as instâncias são identificadas como não compatíveis, um alerta é 
enviado usando notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) iniciadas por meio de 
um EventBridge evento da Amazon.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
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• O AWS Config está habilitado para a região da AWS que você deseja monitorar e configurado para 
registrar todos os recursos da AWS

Limitações

• Essa solução é específica para a região. Todos os recursos devem ser criados na mesma região da 
AWS.

Arquitetura
Pilha de tecnologias de destino

• AWS Config
• Amazon EventBridge
• AWS Lambda
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

1. O AWS Config inicia a regra.
2. A regra invoca a função Lambda para avaliar a conformidade das instâncias do EC2.
3. A função Lambda envia o estado de conformidade atualizado para o AWS Config.
4. O AWS Config envia um evento para EventBridge.
5. EventBridge publica notificações de alteração de compatibilidade em um tópico do SNS.
6. O Amazon SNS envia um alerta por e-mail.

Automação e escala

A solução pode monitorar qualquer número de instâncias do EC2 em uma região.

Ferramentas
Ferramentas

• AWS Config — O AWS Config é um serviço que permite avaliar, auditar e verificar as configurações dos 
recursos da AWS. O AWS Config monitora e registra continuamente suas configurações de recursos 
da AWS e permite que você automatize a avaliação das configurações registradas em relação às 
configurações desejadas.

• Amazon EventBridge — EventBridge O Amazon é um serviço de barramento de eventos sem servidor 
para facilitar a conexão de aplicações a dados de diversas origens.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação sem servidor que oferece suporte à 
execução de código sem provisionar ou gerenciar servidores, criar lógica de escalabilidade de clusters 
com reconhecimento de carga de trabalho, manter integrações de eventos ou gerenciar tempos de 
execução.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens 
totalmente gerenciado para comunicação application-to-application (A2A) e application-to-person (A2P).

Código
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O código para a função Lambda está anexado. 

Epopeias
Criar uma função Lambda para verificar a compatibilidade do Amazon EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma função do AWS Identity 
and Access Management (IAM) 
para o Lambda.

No AWS Management Console, 
escolha IAM e, em seguida, crie 
a função usando o Lambda como 
entidade confiável e adicionando 
asAmazonEventBridgeFullAccessAWSConfigRulesExecutionRole
permissões e. Para obter 
mais informações, consulte a
documentação da AWS.

DevOps

Criar e implantar as funções do 
Lambda.

1. No console do Lambda, crie 
uma função usando o Author 
do zero, com o Python 3.6
como tempo de execução 
e a função do IAM criada 
anteriormente. Anote o nome 
de recurso da Amazon (ARN).

2. Na guia
Códigolambda_function.py, 
escolha e cole o código 
anexado a esse padrão. 

3. Para salvar suas alterações, 
escolha Implantar. 

DevOps

Crie uma regra personalizada do AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione uma regra 
personalizada do AWS Config.

No console do AWS 
Config, adicione uma regra 
personalizada usando as 
seguintes configurações:

• ARN — O ARN da função 
Lambda criada anteriormente

• Tipo de gatilho — Alterações 
na configuração

• Escopo das mudanças — 
Recursos

• Tipo de recurso — instância do 
Amazon EC2

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

DevOps
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Configurar notificações por e-mail quando um evento de alteração de 
conformidade for detectado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o tópico e a assinatura do 
SNS.

No console do Amazon SNS, 
crie um tópico usando Standard
como tipo e, em seguida, crie 
uma assinatura usando o e-mail
como protocolo.

Ao receber a mensagem de e-
mail de confirmação, escolha o 
link para confirmar a assinatura.

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

DevOps

Crie uma EventBridge regra para 
iniciar notificações do Amazon 
SNS.

No EventBridge console, crie 
uma regra usando as seguintes 
configurações:

• Nome do serviço — AWS 
Config

• Tipo de evento — Alteração de 
conformidade das regras de 
Config

• Tipo de mensagem — Tipos 
de mensagem específicos, 
ComplianceChangeNotification

• Nome da regra específica — 
O nome da sua regra do AWS 
Config criada anteriormente

• Target — tópico do SNS, seu 
tópico criado anteriormente

Para obter mais informações, 
consulte a documentação da 
AWS.

DevOps

Verifique a regra e as notificações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie instâncias do EC2. Crie duas instâncias do EC2 de 
qualquer tipo e anexe um key 
pair e crie uma instância do EC2 
sem um key pair.

DevOps

Verificar a regra. 1. No console do AWS Config, 
na página Regras, selecione 
sua regra.

DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Para ver instâncias do 

EC2 compatíveis e não 
compatíveis, altere Recursos 
no escopo para Todos. 
Verifique se duas instâncias 
estão listadas como 
compatíveis e se uma 
instância está listada como 
não compatível. 

3. Aguarde até receber uma 
notificação por e-mail do 
Amazon SNS sobre o 
estado de conformidade das 
instâncias do EC2. 

Recursos relacionados
• Criar uma função para delegar permissões a um serviço da AWS
• Criação de uma regra personalizada no AWS Config
• Criar um tópico do Amazon SNS
• Assinar tópico do Amazon SNS
• Crie uma regra na Amazon EventBridge

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Monitore ElastiCache clusters para grupos de 
segurança

Criado por Susanne Kangnoh (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
bancos de dados; infraestrutura; 
nativo da nuvem

Serviços da AWS: Amazon 
SNS; AWS CloudTrail; 
Amazon CloudWatch; Amazon 
ElastiCache

Resumo
ElastiCache A Amazon é um serviço da Amazon Web Services (AWS) que fornece uma solução de cache 
de alta performance, escalável e escalável para distribuir um armazenamento de dados na memória ou 
de um ambiente de cache na nuvem. Ele recupera dados de armazenamentos de dados em memória de 
alto rendimento e baixa latência. Essa funcionalidade a torna uma escolha popular para casos de uso em 
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tempo real, como armazenamento em cache, armazenamento de sessões, jogos, serviços geoespaciais, 
análises em tempo real e filas. ElastiCache oferece armazenamentos de dados Redis e Memcached, 
ambos com tempos de resposta abaixo de um milissegundo.

Um security group atua como um firewall virtual para suas ElastiCache instâncias ao controlar o tráfego 
de entrada e saída. Os grupos de segurança atuam no nível da instância e não no nível da sub-rede. Para 
cada security group, adicione um conjunto de regras que controlam o tráfego de entrada para instâncias 
e um conjunto separado de regras que controlam o tráfego de saída. Você pode especificar regras de 
permissão, mas não regras de negação.

Esse padrão fornece um controle de segurança que monitora as chamadas de API e 
gera um evento Amazon CloudWatch Events nas ModifyReplicationGroupoperações
CreateReplicationGroupCreateCacheClusterModifyCacheCluster,, e. Esse evento chama uma função do 
AWS Lambda, que executa um script Python. A função obtém o ID do grupo de replicação da entrada 
JSON do evento e executa as seguintes verificações para determinar se há uma violação de segurança:

• Verifica se o grupo de segurança do cluster corresponde ao grupo de segurança configurado na função 
Lambda.

• Se o grupo de segurança do cluster não corresponder, a função enviará uma mensagem de violação 
para um endereço de e-mail fornecido por você, usando uma notificação do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um bucket do S3 para carregar o código do Lambda fornecido.
• Um endereço de e-mail no qual você deseja receber notificações de violações.
• ElastiCache registro ativado, para acesso a todos os registros da API.

Limitações

• Esse controle de detetive é regional e deve ser implantado em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

• O controle oferece suporte a grupos de replicação que executam em uma nuvem privada virtual (VPC).

Arquitetura
arquitetura de fluxo de trabalho

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS
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• Amazon ElastiCache: a Amazon ElastiCache facilita a configuração, o gerenciamento e a escalabilidade 
de ambientes de cache de memória distribuídos na nuvem da AWS. Ele fornece um cache na memória 
econômico, de alta performance e redimensionável, ao mesmo tempo que remove a complexidade 
associada à implantação e ao gerenciamento de um ambiente de cache distribuído. ElastiCache 
funciona com os mecanismos Redis e Memcached.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-
los juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e 
provisionar pilhas em várias contas e regiões da AWS.

• AWS Cloudwatch Events: a Amazon CloudWatch Events oferece um streaming quase em tempo real 
de eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. CloudWatch Os eventos 
reconhece essas alterações operacionais logo que acontecem e executa a ação corretiva conforme 
necessário, enviando mensagens para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo alterações e 
capturando informações de estado.

• AWS Lambda: o AWS Lambda é um serviço computacional que oferece suporte à execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga 
apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em 
execução. 

• Amazon SNS: o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que coordena 
e gerencia o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e endereços 
de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais eles se 
inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Código

Esse padrão inclui um anexo com dois arquivos:

• ElastiCacheAllowedSecurityGroup.zipé um arquivo compactado que inclui o controle de 
segurança (código Lambda).

• ElastiCacheAllowedSecurityGroup.ymlé um CloudFormation modelo que implanta o controle de 
segurança.

Consulte a seção Epics para obter informações sobre como usar esses arquivos.

Epopeias
Implemente o controle de segurança

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do código em um 
bucket do S3.

Crie um novo bucket do 
S3 ou use um bucket do 
S3 existente para carregar 
oElastiCacheAllowedSecurityGroup.zip
arquivo anexado (código do 
Lambda). Esse bucket deve estar 
na mesma região da AWS que os 
recursos que você deseja avaliar.

Arquiteto de nuvem

Implante o CloudFormation 
modelo.

Abra o console do 
Cloudformation na 
mesma região da AWS do 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
bucket do S3 e implante 
oElastiCacheAllowedSecurityControl.yml
arquivo fornecido no anexo. No 
próximo épico, forneça valores 
para os parâmetros do modelo.

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome de um bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do PS3 
que você criou ou selecionou 
no primeiro épico. Esse bucket 
do S3 contém o arquivo .zip do 
código do Lambda e deve estar 
na mesma região da AWS que 
o CloudFormation modelo e o 
recurso que serão avaliados.   

Arquiteto de nuvem

Forneça a chave S3. Forneça a localização 
do arquivo .zip de código 
Lambda em seu bucket do 
S3, sem barras iniciais (por 
exemplo,ElasticCacheAllowedSecurityGroup.zip
oucontrols/
ElasticCacheAllowedSecurityGroup.zip).

Arquiteto de nuvem

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo no qual você deseja receber 
notificações de violações.

Arquiteto de nuvem

Especifique um nível de log. Especifique o nível de registro 
e a verbosidade. Info designa 
mensagens informativas 
detalhadas sobre o progresso 
do aplicativo e deve ser usado 
somente para depuração.
Error designa eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warning designa situações 
potencialmente prejudiciais.

Arquiteto de nuvem

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura do e-mail. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia uma mensagem 
de e-mail de inscrição para 
o endereço de e-mail que 

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
você forneceu. Para receber 
notificações, você deve confirmar 
essa assinatura de e-mail.

Recursos relacionados
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• Amazon VPCs e ElastiCache segurança (documentação do Amazon ElastiCache for Redis)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Monitore a atividade do usuário raiz do IAM
Criado por Mostefa Brougui (AWS)

Repositório de código:

• aws-iam-root-user-monitor de 
atividades

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
gerenciamento e governança

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
EventBridge; AWS Lambda; 
Amazon SNS; AWS Identity and 
Access Management

Resumo
Cada conta da Amazon Web Services (AWS) tem um usuário raiz. Como uma melhor prática de segurança
para o AWS Identity and Access Management (IAM), recomendamos que você use o usuário raiz para 
concluir as tarefas que somente o usuário raiz pode executar. Para obter a lista completa, consulte Tarefas 
que exigem credenciais de usuário raiz no AWS Account Management Reference Guide. Como o usuário 
raiz tem acesso total a todos os seus recursos e informações de cobrança da AWS, recomendamos que 
você não use essa conta e a monitore para nenhuma atividade, o que pode indicar que as credenciais do 
usuário raiz foram comprometidas.

Usando esse padrão, você configura uma arquitetura orientada por eventos que monitora o usuário raiz do 
IAM. Esse padrão configura uma hub-and-spoke solução que monitora várias contas da AWS, as contas
spoke, e centraliza o gerenciamento e os relatórios em uma única conta, a conta hub.

Quando as credenciais do usuário raiz do IAM são usadas, a Amazon CloudWatch e a AWS CloudTrail 
registram a atividade no log e na trilha, respectivamente. Na conta spoke, uma EventBridge regra da 
Amazon envia o evento para o barramento central de eventos na conta do hub. Na conta do hub, uma 
EventBridge regra envia o evento para uma função do AWS Lambda. A função usa um tópico do Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) que o notifica sobre a atividade do usuário raiz da.
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Nesse padrão, você usa um CloudFormation modelo da AWS para implantar os serviços de monitoramento 
e tratamento de eventos nas contas spoke. Você usa um modelo do HashiCorp Terraform para implantar 
os serviços de gerenciamento de eventos e notificação na conta do hub.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

1. Permissões para implantar recursos da AWS em seu ambiente da AWS.
2. Permissões para implantar conjuntos de CloudFormation pilhas. Para obter mais informações, consulte

Pré-requisitos para operações de conjunto de pilhas (CloudFormation documentação).
3. O Terraform instalado e pronto para uso. Para obter mais informações, consulte Get Started — AWS

(documentação do Terraform).
4. Uma trilha existente em cada conta falada. Para obter mais informações, consulte Introdução à AWS 

CloudTrail (CloudTrail documentação).
5. A trilha está configurada para enviar eventos aos CloudWatch Logs. Para obter mais informações, 

consulte Enviando eventos para CloudWatch registros (CloudTrail documentação).
6. Suas contas hub e spoke devem ser gerenciadas pelo AWS Organizations.

Arquitetura
O seguinte diagrama ilustra os elementos da implementação.

1. Quando as credenciais do usuário raiz do IAM são usadas, CloudWatch CloudTrail registre a atividade 
no log e na trilha, respectivamente.

2. Na conta spoke, uma EventBridge regra envia o evento para o barramento central de eventos na conta 
do hub.

3. Na conta do hub, uma EventBridge regra envia o evento para uma função Lambda.
4. A função Lambda usa um tópico do Amazon SNS que notifica você sobre a atividade do usuário raiz.

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• CloudTrailA AWS ajuda você a auditar a governança, a conformidade e o risco operacional da sua conta 
da AWS.

• O Amazon CloudWatch Logs ajuda a centralizar os logs de todos os sistemas, aplicações e serviços da 
AWS para que você possa monitorá-los e arquivá-los com segurança.

• EventBridgeA Amazon é um serviço de barramento de eventos com tecnologia sem servidor que ajuda 
você a conectar suas aplicações com dados em tempo real de diversas origens. Por exemplo, funções 
do AWS Lambda, endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em 
outras contas da AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda a executar o código sem a necessidade de 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, então você paga apenas pelo tempo de computação usado.

2584

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-prereqs.html
https://learn.hashicorp.com/collections/terraform/aws-get-started
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/send-cloudtrail-events-to-cloudwatch-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

Outras ferramentas e serviços

• O Terraform é um aplicativo CLI para provisionamento e gerenciamento de infraestrutura e recursos em 
nuvem usando código, na forma de arquivos de configuração.

Repositório de código

O código-fonte e os modelos desse padrão estão disponíveis em um GitHub repositório. Esse padrão 
fornece dois modelos:

• Um modelo do Terraform contendo os recursos que você implanta na conta do hub
• Um CloudFormation modelo que você implanta como uma instância de conjunto de pilhas nas contas 

faladas

O repositório tem a seguinte estrutura geral.

. 
 |__README.md 
 |__spoke-stackset.yaml 
 |__hub.tf 
 |__root-activity-monitor-module 
     |__main.tf  # contains Terraform code to deploy resources in the Hub account 
     |__iam      # contains IAM policies JSON files 
         |__ lambda-assume-policy.json          # contains trust policy of the IAM role 
 used by the Lambda function 
         |__ lambda-policy.json                 # contains the IAM policy attached to the 
 IAM role used by the Lambda function 
     |__outputs  # contains Lambda function zip code

A seção Epics fornece step-by-step instruções para implantar os modelos.

Epopéias
Implante recursos na conta do hub

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de código de 
amostra.

1. Abra o repositório do AWS 
IAM Root User Activity 
Monitor.

2. Na guia Código, acima da lista 
de arquivos, escolha Código e 
copie o URL HTTPS.

3. Em uma interface de linha de 
comando, altere seu diretório 
de trabalho para o local em 
que você deseja armazenar os 
arquivos de amostra.

4. Digite o comando

git clone <repoURL>

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o modelo do Terraform. 1. Recupere o ID da. Para 
obter instruções, consulte
Visualização de detalhes 
de uma organização na 
conta de gerenciamento
(documentação da AWS 
Organizations).

2. No repositório clonado, 
abrahub.tf.

3. Atualize o seguinte com os 
valores apropriados para seu 
ambiente:
• OrganizationId— 

Adicione o ID da sua 
organização.

• SNSTopicName— Adicione 
um nome para o tópico do 
Amazon SNS.

• SNSSubscriptions— 
Adicione o e-mail para o 
qual as notificações do 
Amazon SNS devem ser 
enviadas.

• Region— Adicione o 
código da região da AWS 
onde você está implantando 
os recursos. Por exemplo,
eu-west-1.

• Tags— Adicione suas 
tags. Para obter mais 
informações, consulte
Marcação de recursos 
da AWS (AWS General 
Reference).

4. Salve e feche o arquivo
hub.tf.

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante os recursos na conta do 
hub da AWS.

1. Na interface de linha de 
comando do Terraform, 
navegue até a pasta raiz do 
repositório clonado e digite o 
seguinte comando.

terraform init && 
 terraform plan

2. Analise a saída e confirme que 
você deseja criar os recursos 
descritos.

3. Insira o comando a seguir.

terraform apply

4. Quando solicitado, confirme a 
implantação inserindoyes.

AWS geral

Implante recursos em suas contas faladas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo.

1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
CloudFormation .

2. No painel de navegação, 
escolha StackSets.

3. Na parte superior da
StackSetspágina, escolha
Criar StackSet.

4. Em Permissões, escolha
Permissões gerenciadas 
pelo serviço. CloudFormation
configura automaticamente 
as permissões exigidas para 
implantação nas contas de 
destino gerenciadas pelo AWS 
Organizations.

5. Em Pré-requisito - Preparar 
modelo, escolha O modelo 
está pronto.

6. Em Especificar modelo, 
escolha Carregar um arquivo 
de modelo.

7. Escolha Escolher arquivo e, 
em seguida, no repositório 
clonado, selecionespoke-
stackset.yaml.

8. Escolha Next (Próximo).

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
9. Na página Especificar 

StackSet detalhes da pilha.
10.Em Parâmetros, insira o ID 

da conta do hub e escolha
Avançar.

11.Na página Configurar 
StackSet opções, em Tags, 
adicione suas tags.

12.Em Configuração de 
execução, escolha Inativo e, 
em seguida, escolha Avançar.

13.Na página Definir opções de 
implantação, especifique as 
unidades organizacionais e as 
regiões nas quais você deseja 
implantar o conjunto de pilhas 
e escolha Avançar.

14.Na página de revisão, 
selecione Eu reconheço 
que a AWS CloudFormation 
pode criar recursos do 
IAM e escolha Enviar. 
CloudFormation começa a 
implantar seu conjunto de 
pilhas.

Para obter mais informações 
e instruções, consulte Criar 
um conjunto de pilhas
(CloudFormation documentação).

(Opcional) teste as notificações

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use as credenciais do usuário 
raiz da.

1. Faça login em uma conta 
spoke ou na conta do hub 
usando as credenciais do 
usuário root.

2. Confirme se a conta de e-mail 
que você especificou recebeu 
a notificação do Amazon SNS.

AWS geral

Recursos relacionados
• Melhores práticas de segurança (documentação do IAM)
• Trabalhando com StackSets (CloudFormation documentação)
• Comece a usar (documentação do Terraform)
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Informações adicionais
GuardDutyA Amazon é um serviço contínuo de monitoramento de segurança que analisa e processa 
registros para identificar atividades inesperadas e potencialmente não autorizadas em seu ambiente 
da AWS. Como alternativa a essa solução, se você tiver ativado GuardDuty, ela poderá alertá-lo 
quando as credenciais do usuário raiz forem usadas. A GuardDuty descoberta éPolicy:IAMUser/
RootCredentialUsage, e a severidade padrão é Baixa. Para obter mais informações, consulte
Gerenciamento de GuardDuty descobertas da Amazon.

Enviar uma notificação quando um usuário do IAM 
for criado

Criado por Mansi Suratwala (AWS) e Sergiy Shevchenko (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
infraestrutura

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
SNS; AWS Identity and Access 
Management; AWS Lambda; 
Amazon CloudWatch

Resumo
Na Amazon Web Services (AWS), você pode usar esse padrão para implantar um CloudFormation 
modelo da AWS para receber notificações automaticamente quando usuários do AWS Identity and Access 
Management (IAM) forem criados. 

Usando o IAM, você pode gerenciar o acesso aos serviços e recursos da AWS com segurança. Você pode 
criar e gerenciar usuários e grupos da AWS e usar permissões para permitir e negar a esses usuários e 
grupos o acesso aos recursos da AWS.

O CloudFormation modelo cria um evento da Amazon CloudWatch Events e uma função do AWS Lambda. 
O evento usa CloudTrail a AWS para monitorar qualquer usuário do IAM que está sendo criado na conta 
da AWS. Se um usuário for criado, o evento CloudWatch Events inicia uma função Lambda, que envia 
uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) informando sobre o novo evento de 
criação do usuário.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma CloudTrail trilha da AWS criada e implantada

Limitações

• O CloudFormation modelo da AWS deve ser implantadoCreateUser apenas para. 
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Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• IAM
• AWS CloudTrail
• CloudWatch Eventos da Amazon
• AWS Lambda
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS

Arquitetura alvo

Automação e escala

Você pode usar o CloudFormation modelo várias vezes para diferentes regiões e contas da AWS. Você 
precisa executá-lo apenas uma vez em cada região ou conta.

Ferramentas
Ferramentas

• IAM — O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da Web que ajuda você a controlar 
de forma segura o acesso aos recursos da AWS. Você usa o IAM para controlar quem é autenticado (fez 
login) e autorizado (tem permissões) a usar os recursos.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
Amazon Web Services para despender menos tempo gerenciando esses recursos e mais tempo se 
concentrando em seus aplicativos executados AWS. Crie um modelo que descreva todos os recursos 
da AWS da que você quiser e CloudFormation o cuidará do provisionamento e da configuração desses 
recursos para você.

• AWS CloudTrail — CloudTrail A AWS ajuda você a gerenciar a governança, a conformidade e as 
auditorias operacionais e de risco da sua conta da AWS. As ações realizadas por um usuário, uma 
função ou um serviço da AWS são registradas como eventos em CloudTrail. Os eventos incluem ações 
realizadas no Console de Gerenciamento da AWS, da interface de linha de comando da AWS e dos 
AWS SDKs e APIs da AWS.

• Amazon CloudWatch Events — O Amazon CloudWatch Events oferece um near-real-time streaming de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS. 

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que suporta a execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. 

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Você 
pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, 
de qualquer lugar na web.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens usando Lambda, HTTP, e-mail, notificações push móveis e mensagens 
de texto móveis (SMS).

Código

Um arquivo.zip do projeto está disponível como anexo.
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Epopéias
Crie o bucket do S3 para o script do Lambda.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. Abra o console do Amazon S3 e 
escolha ou crie um bucket do S3. 
Esse bucket do S3 hospedará o 
arquivo.zip do código Lambda. O 
nome do bucket do S3 não pode 
conter barras à esquerda.

Cloud Storage Directory

Carregue o código do Lambda para o bucket do S3.

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça o upload do código 
Lambda.

Faça o upload do arquivo.zip 
do código Lambda fornecido na 
seção Anexos para o bucket do 
S3 que você definiu.

Cloud Storage Directory

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo.

No CloudFormation console, 
implante o CloudFormation
createIAMuser.yaml
modelo fornecido como anexo 
a esse padrão. No próximo 
épico, forneça valores para os 
parâmetros do modelo.

Cloud Storage Directory

Preencha os parâmetros no CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça o nome de um bucket do 
S3.

Insira o nome do bucket do S3 
que você criou ou escolheu na 
primeira epoage.

Cloud Storage Directory

Forneça a chave S3. Forneça a localização do 
arquivo.zip do código Lambda 
em seu bucket do S3, sem 
barras à esquerda (por 
exemplo,<directory>/<file-
name>.zip).

Cloud Storage Directory

2591



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Forneça um endereço de e-mail. Forneça um endereço de e-mail 
ativo para receber notificações 
do Amazon SNS.

Cloud Storage Directory

Defina o nível de log. Defina o nível e a frequência de 
registro para sua função Lambda.
Infodesigna mensagens 
informativas detalhadas sobre 
o progresso do aplicativo.
Errordesigna eventos de erro 
que ainda podem permitir que o 
aplicativo continue em execução.
Warningdesigna situações 
potencialmente prejudiciais.

Cloud Storage Directory

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o modelo é implantado 
com sucesso, ele envia uma 
mensagem de e-mail de 
assinatura para o endereço de 
e-mail fornecido. Para receber 
notificações, você deve confirmar 
essa assinatura de e-mail.

Cloud Storage Directory

Recursos relacionados
• Criar uma trilha
• Criar um bucket do S3
• Fazer upload de arquivos para um bucket do S3 
• Implantando um CloudFormation modelo
• Criação de um usuário do IAM
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Restrinja o acesso às APIs da AWS para 

usuários do IAM Identity Center e do IAM por 
meio de intervalos de IP de origem confiáveis

Restrinja o acesso às APIs da AWS para usuários 
do IAM Identity Center e do IAM por meio de 
intervalos de IP de origem confiáveis

Criado por Mostefa Brougui (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade

Serviços da AWS: AWS Identity 
and Access Management; AWS 
Organizations

Resumo
Esse padrão fornece uma política de controle de controle de controle de controle de controle de controle 
de controle de controle de controle de controle de controle de controle de controle de controle de controle 
de controle de controle de controle de controle de controle de controle de controle de serviço (SCP) da 
Amazon Web Services (AWS). O SCP restringe o acesso às APIs da AWS para usuários do AWS Identity 
and Access Management (IAM) e usuários do AWS IAM Identity Center (sucessor do AWS Single Sign-
On), seja em um diretório do IAM Identity Center ou sincronizado a partir de uma fonte de identidade de 
terceiros. O acesso é restrito a um conjunto confiável de intervalos de IP que você especifica no SCP. 
Esse SCP também impede que um administrador de uma conta de membro na organização do AWS 
Organizations ignore a política criando um provedor de identidade não autorizado no IAM. 

Consulte a seção Anexos para ver um exemplo de arquivo JSON que você pode personalizar para criar o 
SCP.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma organização configurada com todos os recursos habilitados no AWS Organizations
• Acesso à conta principal da sua organização com permissões para executar as seguintes ações para 

implantar o SCP:organizations:CreatePolicyorganizations:AttachPolicy e.

Limitações

• O SCP se aplica somente aos usuários do IAM e do IAM Identity Center e não restringe o acesso entre 
contas.

• Você também pode usar o SCP como referência para restringir o acesso federado por meio do IAM por 
meio de um caminho de função restrito do IAM. Para fazer isso, substitua o último bloco de condição 
no arquivo anexado pelo valor apropriado (por exemplo,"arn:aws:iam::*:role/human-access/
federated-access/*").

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.
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• O AWS IAM Identity Center (sucessor do AWS Single Sign-On) ajuda você a gerenciar centralmente 
o acesso de login único (SSO) a todas as suas contas e aplicativos em nuvem da AWS. Você pode 
controlar o acesso ao SSO e as permissões de usuário em todas as suas contas da AWS no AWS 
Organizations. É possível também gerenciar o acesso a aplicativos que oferecem suporte a Security 
Assertion Markup Language (SAML) 2.0.

• O AWS Organizations Organizizizizizacional é uma serviço de gerenciamento de contas que ajuda você 
a consolidar várias contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia de forma centralizada.

Código

O arquivo anexado fornece o conteúdo JSON do SCP para esse padrão. Para restringir o acesso a 
intervalos de IP específicos, substitua a variável${sourceip} no arquivo JSON.

Epopéias
Restrinja o acesso à AWS com base em intervalos de IP de origem confiáveis

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha intervalos de IP de 
origem confiáveis.

Obtenha os intervalos de IP 
de IP de IP de config que 
você deseja usar para o SCP. 
Para organizações, use IPs 
públicos do gateway da web 
como intervalos de IP de origem 
confiável.

Engenheiro de nuvem

Crie uma SCP. Use o arquivo JSON 
anexado para criar o SCP.
${sourceip}Substitua pelos 
intervalos de IP de origem aos 
quais você deseja restringir o 
acesso. Para obter instruções, 
consulte Criar, atualizar e excluir 
de políticas de controle de 
controle de controle de controle 
de controle de controle de 
controle de controle de controle
de controle de controle AWS 
Organizations controle de 
controle de

Engenheiro de nuvem

Anexe o SCP a uma conta para 
testá-lo.

Use o AWS Management 
Console ou a API do AWS 
Organizations para anexar o 
SCP que você criou a uma conta. 
Para obter instruções, consulte 
Como anexar e desanexar 
políticas de controle de serviços
na documentação do AWS 
Organizations. Realize testes 
para garantir que o SCP está 
funcionando conforme esperado.

Engenheiro de nuvem
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Recursos relacionados
• Elementos de política de política do AWS JSON da AWS: principal (documentação do IAM)
• Ações, recursos e chaves de autorização de autorização de autorização de autorização de autorização 

de autorização AWS Organizations autorização de autorização de autorização de autorização de 
autorização de config

• Políticas de controle de serviços (SCPs) (documentação do AWS Organizations)
• Permissões de várias contas (documentação do IAM Identity Center)

Anexos
Para acessar o conteúdo adicional associado a este documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Examine os repositórios Git em busca de 
informações confidenciais e problemas de 
segurança usando git-secrets

Criado por Saurabh Singh (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade

Carga de trabalho: código aberto

Resumo
Esse padrão descreve como usar a ferramenta git-secrets de código aberto do AWS Labs para escanear 
repositórios de origem do Git e encontrar códigos que possam incluir informações confidenciais, como 
senhas de usuário ou chaves de acesso da AWS, ou que tenham outros problemas de segurança.

git-secretsescaneia confirmações, mensagens de confirmação e mesclagens para evitar que 
informações confidenciais, como segredos, sejam adicionadas aos seus repositórios Git. Por exemplo, se 
uma confirmação, mensagem de confirmação ou qualquer confirmação em um histórico de mesclagem 
corresponder a um de seus padrões de expressão regular proibidos e configurados, a confirmação será 
rejeitada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um repositório Git que requer uma verificação de segurança
• Um cliente Git (versão 2.37.1 e posterior) instalado

Arquitetura
Arquitetura alvo
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Ferramentas

• Git
• git-secrets

Ferramentas
• git-secrets é uma ferramenta que impede que você confirme informações confidenciais em repositórios 

Git.
• O Git é um sistema de controle de versão distribuído de código aberto.

Práticas recomendadas
• Sempre escaneie um repositório Git incluindo todas as revisões:

git secrets --scan-history

Epopéias
Connect a uma instância do EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect a uma instância do EC2 
usando SSH.

Connect a uma instância do 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) usando SSH e um 
arquivo de key pair.

Você pode ignorar esta etapa 
se estiver escaneando um 
repositório em sua máquina local.

AWS geral

Instale o Git

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o Git. Instale o Git usando o comando:

yum install git -y

Se você estiver usando sua 
máquina local, você pode 
instalar um cliente Git para 
uma versão específica do 
sistema operacional. Para mais 
informações, consulte o site do 
Git.

AWS geral
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Clone o repositório de origem e instale git-secrets

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório de origem do 
Git.

Para clonar o repositório Git que 
você deseja escanear, escolha 
o comando Git clone do seu 
diretório inicial.

AWS geral

Clone git-secrets. Clone o repositório dogit-
secrets Git.

git clone https://
github.com/awslabs/git-
secrets.git

Coloque emgit-secrets
algum lugar no seuPATH  para 
que o Git o pegue quando você 
executagit-secrets.

AWS geral

Instale git-secrets. Para Unix e variantes (Linux/
macOS):

Você pode usar oinstall
destino doMakefile (fornecido 
nogit-secrets repositório) 
para instalar a ferramenta. Você 
pode personalizar o caminho de 
instalação usando asMANPREFIX
variáveisPREFIX e.

make install

Para Windows:

Execute o PowerShell
install.ps1 script fornecido 
nogit-secrets repositório. 
Esse script copia os arquivos 
de instalação em um diretório 
de instalação (%USERPROFILE
%/.git-secretspor padrão) 
e adiciona o diretório ao usuário 
atualPATH.

PS > ./install.ps1

Para o Homebrew (usuários do 
macOS):

Execute:

brew install git-secrets

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para mais informações, consulte 
a seção Recursos relacionados.

Digitalize o repositório de código git

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Vá para o repositório de origem. Mude para o diretório do 
repositório Git que você deseja 
escanear:

cd my-git-repository

AWS geral

Registre o conjunto de regras da 
AWS (ganchos do Git).

Para configurargit-secrets
para escanear seu repositório Git 
em cada confirmação, execute o 
comando:

git secrets --register-aws

AWS geral

Examine o repositório. Execute o seguinte comando 
para começar a escanear seu 
repositório:

git secrets -–scan

AWS geral

Revise o arquivo de saída. A ferramenta gera um arquivo 
de saída se encontrar uma 
vulnerabilidade em seu 
repositório Git. Por exemplo:

example.sh:4:AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
 = *********

[ERROR] Matched one or more 
 prohibited patterns

Possible mitigations:
- Mark false positives as 
 allowed using: git config 
 --add secrets.allowed ...
- Mark false positives as 
 allowed by adding regular 
 expressions to .gitallowed 
 at repository's root 
 directory
- List your configured 
 patterns: git config --get-
all secrets.patterns
- List your configured 
 allowed patterns: 
 git config --get-all 
 secrets.allowed
- List your configured 
 allowed patterns 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 in .gitallowed at 
 repository's root directory
- Use --no-verify if this is 
 a one-time false positive

Recursos relacionados
• Webhooks Git com serviços da AWS (AWS Quick Start)
• ferramenta git-secrets
• Migre um repositório Git para a AWS (tutorial prático da AWS)
• Referência da CodeCommit API da AWS

Envie alertas do AWS Network Firewall para um 
canal do Slack

Criado por Venki Srivatsav (AWS) e Aromal Raj Jayarajan (AWS)

Repositório de código:

• NfwSlackIntegration

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; redes

Serviços da AWS: AWS Lambda; 
AWS Network Firewall; Amazon 
S3

Resumo
Esse padrão descreve como implantar um firewall usando o Amazon Web Services (AWS) Network 
Firewall com o modelo de implantação distribuída e como propagar os alertas gerados pelo AWS Network 
Firewall para um canal configurável do Slack. 

Os padrões de conformidade, como o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), exigem 
a instalação e manutenção de um firewall para proteger os dados do cliente. Na nuvem da AWS, uma 
nuvem privada virtual (VPC) é considerada o mesmo que uma rede física no contexto desses requisitos de 
conformidade. Você pode usar o Network Firewall para monitorar o tráfego de rede entre VPCs e proteger 
suas cargas de trabalho executadas em VPCs governadas por um padrão de conformidade. O Network 
Firewall bloqueia o acesso ou gera alertas quando detecta o acesso não autorizado de outras VPCs na 
mesma conta. No entanto, o Network Firewall oferece suporte a um número limitado de destinos para a 
entrega dos alertas. Esses destinos incluem buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 
grupos de CloudWatch logs da Amazon e fluxos de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose. Qualquer 
ação adicional sobre essas notificações requer análise off-line usando o Amazon Athena ou o Amazon 
Kinesis. 

Esse padrão fornece um método para propagar alertas gerados pelo Network Firewall para um 
canal configurável do Slack para ações futuras quase em tempo real. Você também pode estender a 
funcionalidade para outros mecanismos de alerta PagerDuty, como Jira e e-mail. (Essas personalizações 
estão fora do escopo desse padrão.) 
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Canal do Slack (consulte Primeiros passos na central de ajuda do Slack)
• Privilégios necessários para enviar uma mensagem ao canal
• O URL do endpoint do Slack com um token de API (selecione seu aplicativo e escolha um webhook de 

entrada para ver seu URL; para obter mais informações, consulte Criação de um webhook de entrada na 
documentação da API do Slack) 

• Uma instância de teste do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) nas sub-redes de carga de 
trabalho

• Regras de teste no Network Firewall
• Tráfego real ou simulado para acionar as regras de teste
• Um bucket S3 para armazenar os arquivos de origem a serem implantados

Limitações

• Atualmente, essa solução suporta apenas um único intervalo de roteamento entre domínios sem classe 
(CIDR) como filtro para endereços IP de origem e destino.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Uma VPC
• Quatro sub-redes (duas para o firewall e duas para cargas de trabalho) 
• Gateway da Internet
• Quatro tabelas de rotas com regras 
• Bucket S3 usado como destino de alerta, configurado com uma política de bucket e configurações de 

eventos para executar uma função Lambda
• Função Lambda com uma função de execução, para enviar notificações do Slack
• Segredo do AWS Secrets Manager para armazenar a URL do Slack
• Firewall de rede com configuração de alerta
• Canal do Slack

Todos os componentes, exceto o canal Slack, são provisionados pelos CloudFormation modelos e pela 
função Lambda fornecidos com esse padrão (consulte a seção Código (p. 2601)).

Arquitetura alvo

Esse padrão configura um firewall de rede descentralizado com integração com o Slack. Essa arquitetura 
consiste em uma VPC com duas zonas de disponibilidade. A VPC inclui duas sub-redes protegidas e 
duas sub-redes de firewall com endpoints de firewall de rede. Todo o tráfego que entra e sai das sub-
redes protegidas pode ser monitorado com a criação de políticas e regras de firewall. O firewall de rede é 
configurado para colocar todos os alertas em um bucket do S3. Esse bucket S3 é configurado para chamar 
uma função Lambda ao receber umput evento. A função Lambda busca o URL configurado do Slack no 
Secrets Manager e envia a mensagem de notificação para o espaço de trabalho do Slack. < /p >

Para obter mais informações sobre essa arquitetura, consulte a postagem do blog da AWS sobre modelos 
de implantação para o AWS Network Firewall.
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Ferramentas

Ferramentas
Serviços da AWS

• Network Firewall — O AWS Network Firewall é um serviço gerenciado e de firewall de rede para 
VPCs na Nuvem AWS. Você pode usar o Network Firewall para filtrar o tráfego no perímetro da VPC e 
proteger cargas de trabalho na AWS.

• AWS Secrets Manager — O AWS Secrets Manager é um serviço para armazenamento e recuperação 
de credenciais. Usando o Secrets Manager, é possível substituir credenciais codificadas no seu 
código, incluindo senhas, por uma chamada de API ao Secrets Manager para recuperar o segredo por 
programação. Esse padrão usa o Secrets Manager para armazenar o URL do Slack.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web. Esse padrão usa o Amazon S3 para armazenar os 
CloudFormation modelos e o script Python para a função Lambda. Ele também usa um bucket do S3 
como destino de alerta de firewall de rede.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências, iniciá-los e configurá-los 
juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Esse padrão usa CloudFormation 
a AWS para implantar automaticamente uma arquitetura distribuída para o Firewall Manager.

Código

O código para esse padrão está disponível em GitHub, no repositório de integração do Slack do Network 
Firewall. Nasrc pasta do repositório, você encontrará:

• Um conjunto de CloudFormation arquivos no formato YAML. Você usa esses modelos para provisionar 
os componentes desse padrão.

• Um arquivo fonte do Python (slack-lambda.py) para criar a função Lambda.
• Um pacote de implantação de arquivo .zip para carregar seu código de função do Lambda.slack-
lambda.py.zip

Para usar esses arquivos, siga as instruções na seção Epics.

Práticas recomendadas
• Práticas recomendadas de segurança para o AWS Network Firewall
• Práticas recomendadas de segurança para o Amazon S3

Epopéias
Configurar um bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. 1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
Amazon S3 em https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Escolha ou crie um bucket do 

S3 para hospedar o código. 
Um nome de bucket do S3 
é globalmente exclusivo, e o 
namespace é compartilhado 
por todas as contas da AWS. 
O nome do bucket do S3 
não pode incluir barras à 
esquerda. Recomendamos 
que você use um prefixo para 
organizar o código desse 
padrão.

Para obter mais informações, 
consulte Como criar um bucket
na documentação do Amazon 
S3. 

Faça o upload dos 
CloudFormation modelos e do 
código Lambda.

1. Faça o download dos 
seguintes arquivos do GitHub 
repositório para esse padrão:
• base.yml
• igw-ingress-route.yml
• slack-lambda.py
• slackLambda.yml
• decentralized-
deployment.yml

• protected-subnet-
route.yml

• slack-lambda.py.zip
2. Carregar arquivos para seu 

bucket do S3 que você criou. 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo. Abra o  CloudFormation console 
da AWS na mesma região 
da AWS do seu bucket S3 e 
implante o modelobase.yml. 
Esse modelo cria os recursos 
necessários da AWS e as 
funções do Lambda para que 
os alertas sejam transmitidos ao 
canal do Slack.

Para obter mais informações 
sobre a implantação 
CloudFormation de modelos, 
consulte Criação de uma pilha 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
no CloudFormation console 
da AWS na CloudFormation 
documentação.

Preencha os parâmetros no 
modelo.

Especifique o nome da pilha e 
configure valores de parâmetros. 
Para obter uma lista de 
parâmetros, suas descrições 
e valores padrão, consulte
CloudFormation parâmetros
na seção Informações 
adicionais (p. 2605).

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem

Crie a stack. 1. Analise os detalhes da pilha 
e atualize os valores com 
base nos requisitos do seu 
ambiente.

2. Escolha Criar pilha para 
implantar o modelo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem

Verifique a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a implantação. Use o CloudFormation console 
da AWS ou a AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) para 
verificar se os recursos listados 
na seção da pilha de tecnologia 
Target (p. 2600) foram criados.   

Se o CloudFormation modelo 
não for implantado com 
êxito, verifique os valores 
que você forneceu para 
ospAvailabilityZone2 
parâmetrospAvailabilityZone1 
e. Eles devem ser apropriados 
para a região da AWS em que 
você está implantando a solução. 
Para obter uma lista de zonas de 
disponibilidade para cada região, 
consulte Regiões e zonas na 
documentação do Amazon EC2. 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem

Funcionalidade de testes. 1. Abra o console do 
Amazon EC2 em https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Crie uma instância do EC2 em 
uma das sub-redes protegidas. 
Escolha um Amazon Linux 2 
AMI (HVM) para usar como um 
servidor HTTPS. Para obter 

Desenvolvedor de aplicativos, 
proprietário do aplicativo, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
instruções, consulte Executar 
uma instância na documentação 
do Amazon EC2.

3. Use os seguintes dados de 
usuário para instalar um servidor 
Web na instância do EC2:

#!/bin/bash
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl stop firewalld
cd /var/www/html
echo "Hello!! this is a NFW 
 alert test page, 200 OK" > 
 index.html

4. Crie as seguintes regras de 
firewall de rede:

Regra apátrida:

Source: 0.0.0.0/0
Destination 10.0.3.65/32 
 (private IP of the EC2 
 instance)
Action: Forward 

Regra estadual:

Protocol: HTTP
Source ip/port: Any / Any
Destination ip/port: Any /
Any

5. Obtenha o IP público do 
servidor da Web criado na etapa 
3.

6. Acesse o IP público em 
um navegador. Você deve 
ver a mensagem a seguir no 
navegador:

Hello!! this is a NFW alert 
 test page, 200 OK 

Você também receberá uma 
notificação no canal do Slack. A 
notificação pode estar atrasada, 
dependendo do tamanho da 
mensagem. Para fins de teste, 
considere fornecer um filtro 
CIDR que não seja muito estreito 
(por exemplo, um valor CIDR 

2604

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-launch-instance
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-launch-instance


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
com /32 seria considerado muito 
estreito e /8 seria muito amplo). 
Para obter mais informações, 
consulte a seção Comportamento 
do filtro em Informações 
adicionais (p. 2605).

Recursos relacionados
• Modelos de implantação para o AWS Network Firewall (postagem no blog da AWS)
• Políticas Network Firewall da AWS (documentação da AWS)
• Integração com o Network Firewall Slack (GitHub repositório)
• Crie um espaço de trabalho do Slack (Central de ajuda do Slack)

Informações adicionais
CloudFormation parâmetros

Parâmetro Descrição Valor padrão ou amostral

pVpcName O nome da VPC a ser criada. Inspeção

pVpcCidr O intervalo CIDR para a VPC 
criar.

10.0.0.0/16

pVpcInstanceTenancy Como as instâncias do EC2 são 
distribuídas em todo o hardware 
físico. As opções sãodefault 
(locação compartilhada) 
oudedicated  (locação única).

padrão

pAvailabilityZone1 A primeira zona de 
disponibilidade para a 
infraestrutura. 

us-east-2a 

pAvailabilityZone2 A segunda zona de 
disponibilidade para a 
infraestrutura.

us-east-2b

pNetworkFirewallSubnet1CidrO intervalo CIDR para a primeira 
sub-rede de firewall (mínimo /28).

10.0.1.0/24

pNetworkFirewallSubnet2CidrO intervalo CIDR para a segunda 
sub-rede de firewall (mínimo /28).

10.0.2.0/24

pProtectedSubnet1Cidr O intervalo CIDR para a primeira 
sub-rede protegida (carga de 
trabalho).

10.0.3.0/24

pProtectedSubnet2Cidr O intervalo CIDR para a segunda 
sub-rede protegida (carga de 
trabalho).

10.0.4.0/24
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pS3BucketName O nome do bucket do S3 no qual 
você carregou o código-fonte do 
Lambda.

us-w2-yourname-lambda-
functions

pS3KeyPrefix O prefixo do bucket do S3 em 
que você fez o upload do código-
fonte do Lambda.

CIDR da VPC 

pAWSSecretName4Slack O nome do segredo que contém 
a URL do Slack.

SlackEnpoint-Cfn

pSlackChannelName O nome do canal do Slack que 
você criou.

notificações de alguns nomes

pSlackUserName Nome de usuário do Slack. Usuário do Slack

pSecretKey Isso pode ser qualquer chave. 
Recomendamos usar o padrão.

URL do webhook

pWebHookUrl O valor do URL do Slack. https://hooks.slack.com/
services/T???9T??/
A031885JRM7/9D4Y?????

pAlertS3Bucket O nome do bucket do S3 a ser 
usado como destino de alerta de 
firewall de rede. Esse bucket será 
criado para você.

us-w2-yourname-security-aod-
alerts

pSecretTagName O nome da etiqueta do segredo. AppName

pSecretTagValue O valor da tag para o nome de 
tag especificado.

LambdaSlackIntegration

pdestCidr O filtro para o intervalo CIDR 
de destino. Para obter mais 
informações, consulte a próxima 
sessão, Comportamento do filtro.

10.0.0.0/16

pdestCondition Uma bandeira para indicar se 
a correspondência de destino 
deve ser excluída ou incluída. 
Para obter mais informações, 
consulte a próxima seção, . Os 
valores válidos são include  e
exclude.

include

psrcCidr O filtro para alertar o intervalo 
CIDR de origem. Para obter mais 
informações, consulte a próxima 
seção, . 

1CIDR da VPC

psrcCondition O sinalizador para excluir 
ou incluir a correspondência 
de origem. Para obter mais 
informações, consulte a próxima 
seção, .

include

Comportamento do filtro

2606



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Simplifique o gerenciamento de certificados 

privados usando AWS Private CA e AWS RAM

Se você não configurou nenhum filtro no AWS Lambda, todos os alertas gerados serão enviados para 
seu canal do Slack. Os IPs de origem e destino dos alertas gerados são comparados com os intervalos 
CIDR que você configurou ao implantar o CloudFormation modelo. Se uma correspondência é encontrada, 
a condição é aplicada. Se a origem ou o destino estiverem dentro do intervalo CIDR configurado e pelo 
menos um deles estiver configurado com a condiçãoinclude, um alerta será gerado. As tabelas a seguir 
fornecem exemplos de valores, condições e resultados do CIDR.

CIDR configurado IP de alerta Configured Alerta

Origem 10.0.0.0/16 10.0.0.25 include

Destination
(Destino)

CIDR da VPC 202.0.0.13 include

Sim

CIDR configurado IP de alerta Configured Alerta

Origem 10.0.0.0/16 10.0.0.25 exclude

Destination
(Destino)

CIDR da VPC 202.0.0.13 include

Não

CIDR configurado IP de alerta Configured Alerta

Origem 10.0.0.0/16 10.0.0.25 include

Destination
(Destino)

CIDR da VPC 100.0.0.13 include

Sim

CIDR configurado IP de alerta Configured Alerta

Origem 10.0.0.0/16 90.0.0.25 include

Destination
(Destino)

Nulo 202.0.0.13 include

Sim

CIDR configurado IP de alerta Configured Alerta

Origem 10.0.0.0/16 90.0.0.25 include

Destination
(Destino)

CIDR da VPC 202.0.0.13 include

Não

Simplifique o gerenciamento de certificados 
privados usando AWS Private CA e AWS RAM

Criado por Everett Hinckley (AWS) e Vivek Goyal (AWS)
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Resumo

Repositório de código::

• Hierarquia ACMPCA

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; 
infraestrutura; migração

Serviços da AWS: AWS 
Certificate Manager (ACM); AWS 
Organizations; AWS RAM

Resumo
Você pode usar a AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) para emitir certificados 
privados para autenticar recursos internos e assinar código de computador. Esse padrão fornece um 
CloudFormation modelo da AWS para a rápida implantação de uma hierarquia de CA de vários níveis 
e uma experiência consistente de provisionamento. Opcionalmente, você pode usar o AWS Resource 
Access Manager (AWS RAM) para compartilhar com segurança a CA dentro de suas organizações ou 
unidades organizacionais (OUs) no AWS Organizations e centralizar a CA enquanto usa a AWS RAM 
para gerenciar permissões. Não há necessidade de uma CA privada em todas as contas, portanto, essa 
abordagem economiza dinheiro. Além disso, você pode usar o Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) para armazenar a lista de revogação de certificados (CRL) para armazenar a lista de revogação de 
certificados (CRL) para armazenar a lista de revogação de certificados (CRL) para armazenar a lista

Essa implementação fornece os seguintes recursos e benefícios a seguinte: os seguintes: os seguintes: os 
seguintes

• Centraliza e simplifica o gerenciamento da hierarquia de CA privada usando a CA privada da AWS.
• Exporta certificados e chaves para dispositivos gerenciados pelo cliente na AWS e no local.
• Usa um CloudFormation modelo da AWS para uma rápida implantação e uma experiência consistente 

de provisionamento.
• Cria uma CA raiz privada junto com uma hierarquia de CA subordinada de 1, 2, 3 ou 4.
• Opcionalmente, usa a RAM da AWS para compartilhar a CA subordinada da entidade final com outras 

contas no nível da organização ou da UO.
• Economiza dinheiro ao eliminar a necessidade de uma CA privada em cada conta usando a RAM da 

AWS.
• Cria um bucket S3 opcional para a CRL.
• Cria um bucket S3 opcional para registros de acesso à CRL.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

Se você quiser compartilhar a CA dentro de uma estrutura do AWS Organizations, identifique ou configure 
o seguinte:

• Uma conta de segurança para criar a hierarquia e o compartilhamento da CA.
• Uma OU ou conta separada para teste.
• Compartilhamento ativado na conta de gerenciamento do AWS Organizations. Para obter mais 

informações consulte Habilitar o compartilhamento de recursos em AWS na documentação do AWS na 
documentação do AWS RAM.

Limitações
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Arquitetura

• As CAs são recursos regionais. Todas as Cs residem em uma única região da AWS e em uma única 
região da AWS.

• Não há suporte para certificados e chaves gerados pelo usuário. Para esse caso de uso, recomendamos 
que você personalize essa solução para usar uma CA raiz externa. 

• Não há suporte para um bucket de CRL público. Recomendamos que você mantenha a CRL privada. Se 
o acesso à CRL pela Internet for necessário, consulte a seção sobre como usar a Amazon CloudFront 
para fornecer CRLs em Habilitar o recurso S3 Block Public Access (BPA) na documentação da AWS 
Private CA.

• Esse padrão implementa uma abordagem de região única. Se você precisar de uma autoridade de 
certificação multirregional, poderá implementar subordinados em uma segunda região da AWS ou no 
local. Essa complexidade está fora do escopo desse padrão, porque a implementação depende do seu 
caso de uso específico, do volume da carga de trabalho, das dependências e dos requisitos.

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS
• AWS RAM
• Amazon S3
• AWS Organizations
• AWS CloudFormation

Arquitetura alvo

Esse padrão fornece duas opções para compartilhamento com o AWS Organizations:

Opção 1 ─ Crie o compartilhamento no nível da organização. Todas as contas da organização podem 
emitir os certificados privados usando a CA compartilhada, conforme mostrado no diagrama a seguir.

Opção 2 ─ Crie o compartilhamento no nível da unidade organizacional (OU). Somente as contas na OU 
especificada podem emitir os certificados privados usando a CA compartilhada. Por exemplo, no diagrama 
a seguir, se o compartilhamento for criado no nível da OU do Sandbox, tanto o Desenvolvedor 1 quanto o 
Desenvolvedor 2 poderão emitir certificados privados usando a CA compartilhada.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS Private CA — A AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) é um serviço de CA privado 
hospedado para emitir e revogar certificados digitais privados. Ele ajuda você a criar hierarquias 
privadas de CA, incluindo CAs raiz e subordinadas, sem os custos de investimento e manutenção da 
operação de uma CA local.

• AWS RAM — O AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ajuda você a compartilhar com segurança 
seus recursos entre contas da AWS e dentro de sua organização ou OUs no AWS Organizations. Para 
reduzir a sobrecarga operacional em um ambiente com várias contas, você pode criar um recurso e usar 
a RAM da AWS para compartilhar esse recurso entre contas.

• AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que permite consolidar várias contas da 
AWS em uma organização que você cria e gerencia centralmente.
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• Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos. Você 
pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, 
de qualquer lugar na web. Esse padrão usa o Amazon S3 para armazenar a lista de revogação de 
certificados (CRL) e os logs de acesso.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências, iniciá-los e configurá-los 
juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente. Esse padrão usa CloudFormation 
a AWS para implantar automaticamente uma hierarquia de CA de vários níveis.

Código

O código-fonte desse padrão está disponível em GitHub, no repositório hierárquico de CA privada da AWS. 
O repositório inclui:

• O CloudFormation modelo da AWSACMPCA-RootCASubCA.yaml. Você pode usar esse modelo pode 
usar esse modelo para implantar a hierarquia de CA para essa implementação. 

• Arquivos de teste para casos de uso, como solicitar, exportar, descrever e excluir um certificado.

Para usar esses arquivos, siga as instruções na seção Epics.

Epopéias
Arquitete a hierarquia da CA

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Colete informações sobre o 
assunto do certificado.

Reúna informações sobre o 
titular do certificado: nome 
da organização, unidade 
organizacional, país, estado, 
localidade e nome comum.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

Colete informações opcionais 
sobre AWS Organizations.

Se a CA fizer parte de uma 
estrutura do AWS Organizations 
e você quiser compartilhar a 
hierarquia da CA dentro dessa 
estrutura, colete o número da 
conta de gerenciamento, o ID da 
organização e, opcionalmente, o 
ID da OU (se quiser compartilhar 
a hierarquia da CA somente 
com uma OU específica). Além 
disso, determine as contas ou 
OUs do AWS Organizations, 
se houver, com as quais você 
deseja compartilhar a CA.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

Crie a hierarquia da CA. Determine qual conta abrigará 
as CAs raiz e as subordinadas. 
Determine quantos níveis 
subordinados a hierarquia exige 
entre os certificados de entidade 
raiz e final. Para obter mais 
informações, consulte Como

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
criar uma hierarquia de CA na 
documentação de CA privada da 
AWS.

Determine as convenções de 
nomenclatura e marcação para a 
hierarquia da CA.

Determine os nomes dos 
recursos da AWS: a CA raiz e 
cada CA subordinada. Determine 
quais tags devem ser atribuídas 
a cada CA.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

Determine os algoritmos 
de criptografia e assinatura 
necessários.

Determine o seguinte seguinte: o 
seguinte:

• Os requisitos do algoritmo de 
criptografia da sua organização 
para as chaves públicas que 
sua CA usa quando emite 
um certificado. O padrão é 
RSA_2048. 

• O algoritmo chave que sua 
CA usa para assinatura de 
certificados. O padrão é 
SHA256WITHRSA.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

Determine os requisitos de 
revogação de certificados para a 
hierarquia da CA.

Se forem necessários recursos 
de revogação de certificados, 
estabeleça uma convenção de 
nomenclatura para o bucket 
S3 que contenha a lista de 
revogação de certificados (CRL).

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

Determine os requisitos de 
registro para a hierarquia da CA.

Se forem necessários recursos 
de registro de acesso, estabeleça 
uma convenção de nomenclatura 
para o bucket S3 que contenha 
os registros de acesso.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

Determine os períodos de 
expiração do certificado.

Determine a data de expiração 
do certificado raiz (o padrão é 10 
anos), certificados de entidade 
final (o padrão é 13 meses) e 
certificados CA subordinados (o 
padrão é 3 anos). Os certificados 
de CA subordinados devem 
expirar antes dos certificados 
de CA em níveis mais altos 
na hierarquia. Para obter 
mais informações, consulte
Gerenciando o ciclo de vida da 
CA privada na documentação da 
CA privada da AWS.

Arquiteto de nuvem, arquiteto de 
segurança, engenheiro de PKI

2611

https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/ca-hierarchy.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/ca-lifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/ca-lifecycle.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Implante a hierarquia da CA

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Concluir os pré-requisitos do . Conclua as etapas na seção
Pré-requisitos (p. 2608) desse 
padrão.

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI

Crie funções de CA para várias 
pessoas.

1. Determine os tipos de funções 
ou usuários do AWS Identity 
and Access Management 
(IAM) no AWS IAM Identity 
Center (sucessor do AWS 
Single Sign-On) necessários 
para administrar os vários 
níveis da hierarquia da 
CA, como RootcaAdmin, 
SubordinateCaAdmin 
CertificateConsumer e. 

2. Determine a granularidade 
das políticas necessárias para 
separar as tarefas. 

3. Crie as funções ou os usuários 
necessários do IAM no IAM 
Identity Center na conta em 
que a hierarquia da CA reside.

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI

Implante a CloudFormation pilha. 1. Do GitHub repositório
desse padrão, baixe 
o modelo AWSPCA -
RootCasubca.yaml. 

2. Implante o modelo a partir 
do  CloudFormation console
da AWS (AWS). Para 
obter mais informações 
consulte Como trabalhar com 
pilhas na CloudFormation 
documentação.

3. Preencha os parâmetros no 
modelo, incluindo o nome 
da organização, o nome da 
OU, o algoritmo de chave, 
o algoritmo de assinatura e 
outras opções.

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI

Crie uma solução para atualizar 
certificados usados por recursos 
gerenciados pelo usuário.

Os recursos dos serviços 
integrados da AWS, como o 
Elastic Load Balancing, atualizam 
os certificados automaticamente 
antes da expiração. No entanto, 
recursos gerenciados pelo 
usuário, como servidores da Web 
em instâncias do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2), 
exigem outro mecanismo. 

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
1. Determine quais recursos 

gerenciados pelo usuário 
exigem certificados de 
entidade final da CA privada. 

2. Planeje um processo para ser 
notificado sobre a expiração 
dos recursos e certificados 
gerenciados pelo usuário. 
Para obter exemplos, consulte 
o seguinte seguinte: o 
seguinte: o seguinte:
• Usando uma regra 

gerenciada do AWS Config
• Usando a Amazon 

CloudWatch e a Amazon 
EventBridge 

3. Escreva scripts 
personalizados para atualizar 
certificados em recursos 
gerenciados pelo usuário e 
integre-os aos serviços da 
AWS para automatizar as 
atualizações. Para obter mais 
informações sobre os serviços 
integrados da AWS, consulte
Serviços integrados com o 
AWS Certificate Manager na 
documentação do ACM.

Valide e documente a hierarquia da CA

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o compartilhamento 
opcional de RAM da AWS.

Se a hierarquia da CA for 
compartilhada com outras contas 
no AWS Organizations, faça login 
em uma dessas contas no AWS 
Management Console, navegue 
até o console da CA privada da 
AWS e confirme se a CA recém-
criada está compartilhada com 
essa conta. Somente a CA de 
nível mais baixo na hierarquia 
estará visível, porque é a CA que 
gera os certificados da entidade 
final. Repita o procedimento 
para obter uma amostra das 
contas com as quais a CA é 
compartilhada.

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI

Valide a hierarquia da CA 
com testes de ciclo de vida do 
certificado.

No GitHub repositório desse 
padrão, localize os testes 
do ciclo de vida. Execute 

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
os testes da AWS CLI para 
solicitar um certificado, exportar 
um certificado, descrever 
um certificado e excluir um 
certificado.

Importe a cadeia de certificados 
para lojas fiduciárias.

Para que navegadores e 
outros aplicativos confiem em 
um certificado, o emissor do 
certificado deve ser incluído 
no repositório confiável do 
navegador, que é uma lista 
de CAs confiáveis. Adicione a 
cadeia de certificados da nova 
hierarquia de CA ao repositório 
confiável do seu navegador e 
do aplicativo. Confirme se os 
certificados da entidade final são 
confiáveis.

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI

Crie um runbook para 
documentar a hierarquia da CA.

Crie um documento de execução 
para descrever a arquitetura da 
hierarquia da CA, a estrutura 
da conta que pode solicitar 
certificados de entidade final, o 
processo de criação e as tarefas 
básicas de gerenciamento, 
como emissão de certificados de 
entidade final (a menos que você 
queira permitir o autoatendimento 
por contas secundárias), uso e 
rastreamento.

Administrador de nuvem, 
engenheiros de segurança, 
engenheiros de PKI

Recursos relacionados
• Criação de uma hierarquia de CA (documentação de CA privada da AWS)
• Criação de uma CA privada (documentação da AWS Private CA)
• Como usar a RAM da AWS para compartilhar sua conta cruzada da AWS Private CA (postagem no blog 

da AWS)
• Melhores práticas de CA privada da AWS (postagem no blog da AWS)
• Habilite o compartilhamento de recursos dentro do AWS Organizations (documentação de RAM da 

AWS)
• Gerenciando o ciclo de vida da CA privada (documentação da AWS Private CA)
• acm-certificate-expiration-check para o AWS Config (documentação do AWS Config)
• O AWS Certificate Manager agora fornece monitoramento da expiração de certificados por meio da 

Amazon CloudWatch (anúncio da AWS)
• Serviços integrados com o AWS Certificate Manager (documentação do ACM)
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Informações adicionais
Ao exportar certificados, use uma frase secreta que seja criptograficamente forte e alinhada com a 
estratégia de prevenção de perda de dados da sua organização.

Desative os controles padrão de segurança em 
todas as contas de membros do Security Hub em 
um ambiente com várias contas

Criado por Michael Fuellbier (AWS) e Ahmed Bakry (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; sem 
servidor

Serviços da AWS: Amazon 
DynamoDB; Amazon 
EventBridge; AWS Lambda; 
AWS Security Hub; AWS Step 
Functions

Resumo
Na nuvem da Amazon Web Services (AWS), os controles padrão do AWS Security Hub, como o CIS AWS 
Foundations Benchmark ou as melhores práticas de segurança do AWS Foundational, só podem ser 
desativados (desativados) manualmente a partir de uma única conta da AWS. Em um ambiente com várias 
contas, você não pode desativar os controles em várias contas de membros do Security Hub com “um 
clique” (ou seja, uma chamada de API). Esse padrão demonstra como usar um clique para desativar os 
controles padrão do Security Hub em todas as contas de membros do Security Hub gerenciadas pela sua 
conta de administrador do Security Hub.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Um ambiente de várias contas que consiste em uma conta de administrador do Security Hub que 
gerencia várias contas de membros

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) versão 2, instalada
• Interface de linha de comando do modelo de aplicativo sem servidor da AWS (AWS SAM CLI), instalada

Limitações

• Esse padrão funciona somente em um ambiente de várias contas em que uma única conta de 
administrador do Security Hub gerencia várias contas de membros.

• O início do evento causa várias invocações parallel se você alterar muitos controles em um período 
de tempo muito curto. Isso pode levar à limitação da API e fazer com que as invocações falhem. Por 
exemplo, esse cenário pode acontecer se você alterar programaticamente muitos controles usando a
CLI do Security Hub Controls.
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Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Amazon DynamoDB
• Amazônia EventBridge
• AWS CLI
• AWS Lambda
• SAM CLI DA AWS
• AWS Security Hub
• AWS Step Functions

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra um exemplo de um fluxo de trabalho do Step Functions que desativa os 
controles padrão do Security Hub em várias contas de membros do Security Hub (conforme visualizado na 
conta de administrador do Security Hub).

O diagrama inclui o seguinte fluxo de trabalho:

1. Uma EventBridge regra é iniciada em uma programação diária e invoca a máquina de estado. Você 
pode modificar o tempo da regra atualizando o parâmetro Schedule em seu CloudFormation modelo da 
AWS.

2. Uma EventBridge regra é iniciada sempre que um controle é ativado ou desativado na conta de 
administrador do Security Hub.

3. Uma máquina de estado do Step Functions propaga o status dos controles padrão de segurança (ou 
seja, controles que estão ativados ou desativados) da conta do administrador do Security Hub para as 
contas dos membros.

4. Uma função de AWS Identity and Access Management (IAM) entre contas é implantada em cada conta 
de membro e assumida pela máquina estadual. A máquina estadual ativa ou desativa os controles em 
cada conta de membro.

5. Uma tabela do DynamoDB contém exceções e informações sobre quais controles ativar ou desativar 
em uma conta específica. Essas informações substituem as configurações obtidas da conta de 
administrador do Security Hub para a conta de membro especificada.

Nota: O objetivo da EventBridge regra agendada é garantir que as contas de membros recém-adicionadas 
do Security Hub tenham o mesmo status de controle das contas existentes.

Ferramentas
• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 

desempenho rápido, previsível e escalável.
• Amazon EventBridge é um serviço de barramento de eventos sem servidor que ajuda a conectar 

suas aplicações a dados em tempo real de diversas origens. Por exemplo, funções do AWS Lambda, 
endpoints de invocação HTTP usando destinos de API ou barramentos de eventos em outras contas da 
AWS.

• A Interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS) é uma ferramenta de código aberto que ajuda a 
interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.
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• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda a executar o código sem precisar provisionar ou 
gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona automaticamente, 
então você paga apenas pelo tempo de computação usado.

• O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) é uma estrutura de código aberto que ajuda a criar 
aplicações sem servidor na nuvem da AWS.

• O AWS Security Hub fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança na AWS. Ele também 
ajuda a verificar o ambiente da AWS de acordo com os padrões e as práticas recomendadas do setor de 
segurança.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda a combinar funções do 
AWS Lambda e outros serviços da para criar aplicações essenciais aos negócios.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório do GitHub AWS Security Hub Cross-Account 
Controls Disabler. O repositório de código contém os seguintes arquivos e pastas:

• UpdateMembers/template.yaml— Esse arquivo contém componentes implantados na conta de 
administrador do Security Hub, incluindo a máquina de estado do Step Functions e as EventBridge 
regras.

• member-iam-role/template.yaml— Esse arquivo contém o código para implantar a função IAM 
entre contas em uma conta de membro.

• stateMachine.json— Esse arquivo define o fluxo de trabalho da máquina estadual.
• GetMembers/index.py— Esse arquivo contém o código da máquina de GetMembersestado. Um 

script recupera o status dos controles do padrão de segurança em todas as contas de membros do 
Security Hub existentes.

• UpdateMember/index.py— Esse arquivo contém um script que atualiza o status do controle em cada 
conta de membro.

• CheckResult/index.py— Esse arquivo contém um script que verifica o status da invocação do fluxo 
de trabalho (aceita ou falhou).

Epopéias
Implemente uma função IAM entre contas nas contas dos membros do Security 
Hub

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Identifique o ID da conta de 
administrador do Security Hub.

Configure uma conta de 
administrador do Security 
Hub e anote o ID da conta do 
administrador.

Arquiteto de nuvem

Implante o CloudFormation 
modelo que inclui a função IAM 
entre contas nas contas dos 
membros.

Para implantar omember-iam-
role/template.yaml modelo 
em todas as contas de membros 
gerenciadas pela conta de 
administrador do Security Hub, 
execute o seguinte comando:

aws cloudformation 
 deploy --template-
file member-iam-role/
template.yaml --capabilities 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
 CAPABILITY_NAMED_IAM --
stack-name <your-stack-
name> --parameter-overrides 
 SecurityHubAdminAccountId=<your-
account-ID>

OSecurityHubAdminAccountId
parâmetro deve corresponder ao 
ID da conta de administrador do 
Security Hub que você anotou 
anteriormente.

Implemente uma máquina de estado na conta de administrador do Security Hub

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Package o CloudFormation 
modelo que inclui a máquina 
estadual com o AWS SAM.

Para empacotar 
oUpdateMembers/
template.yaml modelo 
na conta de administrador 
do Security Hub, execute o 
comando a seguir:

sam package --template-file 
 UpdateMembers/template.yaml 
 --output-template-file 
 UpdateMembers/template-
out.yaml --s3-bucket <your-
s3-bucket-name>

Observação: o bucket do 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) deve estar na 
mesma região da AWS em que 
você implanta o CloudFormation 
modelo.

AWS DevOps

Implante o CloudFormation 
modelo empacotado na conta de 
administrador do Security Hub.

Para implantar o CloudFormation 
modelo na conta de 
administrador do Security Hub, 
execute o comando a seguir:

aws cloudformation deploy --
template-file UpdateMembers/
template-out.yaml --
capabilities CAPABILITY_IAM 
 --stack-name <your-stack-
name>

Nomember-iam-role/
template.yaml modelo, 
oRolePath parâmetro
MemberIAM deve corresponder 
aoRolePath parâmetro IAM e

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
MemberIAMRoleName deve 
corresponder ao IAMRoleName.

Nota: Como o Security Hub 
é um serviço regional, você 
deve implantar o modelo 
individualmente em cada região 
da AWS. Certifique-se de 
primeiro empacotar a solução em 
um bucket S3 em cada região.

Recursos relacionados
• Designação de uma conta de administrador do Security Hub (documentação do AWS Security Hub)
• Tratamento de erros, novas tentativas e adição de alertas às execuções de máquinas do Step Function 

State (postagem no blog da AWS)

Atualize as credenciais da AWS CLI do AWS IAM 
Identity Center usando PowerShell

Criado por Chad Miles (AWS) e Andy Bowen (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; nativo 
da nuvem

Carga de trabalho: código aberto

Serviços da AWS: AWS Tools for 
PowerShell; AWS IAM Identity 
Center

Resumo
Se você quiser usar as credenciais do AWS IAM Identity Center (sucessor do AWS Single Sign-On) com a 
AWS Command Line Interface (AWS CLI), os AWS SDKs ou o AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), 
normalmente você precisa copiar e colar as credenciais do console do IAM Identity Center na interface da 
linha de comando. Esse processo pode levar um tempo considerável e deve ser repetido para cada conta 
que requer acesso.

Uma solução comum é usar oaws sso configure comando AWS CLI. Esse comando adiciona um perfil 
habilitado pelo IAM Identity Center à sua AWS CLI ou SDK da AWS. No entanto, a desvantagem dessa 
solução é que você deve executar o comandoaws sso login para cada perfil ou conta da AWS CLI que 
você configurou dessa forma.

Como uma solução alternativa, esse padrão descreve como usar perfis denominados AWS CLI e AWS 
Tools PowerShell para armazenar e atualizar credenciais de várias contas de uma única instância do IAM 
Identity Center simultaneamente. O script também armazena os dados da sessão do IAM Identity Center 
na memória para atualizar as credenciais sem fazer login no IAM Identity Center novamente.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• PowerShell, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Instalação PowerShell
(GitHub repositório).

• Ferramentas da AWS para PowerShell, instaladas e configuradas. Por motivos de desempenho, 
é altamente recomendável que você instale a versão modularizada do AWS Tools for PowerShell, 
chamadaAWS.Tools. Cada serviço da AWS é suportado por seu próprio módulo pequeno e individual. 
No PowerShell prompt, insira os seguintes comandos para instalar os módulos necessários para esse 
padrão:AWS.Tools.InstallerSSO,SSOIDC e.

Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule SSO, SSOOIDC

Para obter mais informações, consulte Instalar o AWS.Tools no Windows ou Instalar o AWS.Tools no 
Linux ou macOS.

• O AWS CLI ou o AWS SDK devem ser previamente configurados com credenciais de trabalho, fazendo 
o seguinte:
• Use oaws configure comando AWS CLI. Para obter mais informações, consulte Configuração 

rápida (documentação da AWS CLI).
• Configure o AWS CLI ou o AWS CDK para obter acesso temporário por meio de uma função do 

IAM. Para obter mais informações, consulte Obter credenciais de função do IAM para acesso à CLI
(documentação do IAM Identity Center).

Limitações

• Esse script não pode ser usado em um pipeline ou em uma solução totalmente automatizada. Ao 
implantar esse script, você deve autorizar manualmente o acesso do IAM Identity Center. Em seguida, o 
script continua automaticamente.

Versões do produto

• Para todos os sistemas operacionais, é recomendável usar a PowerShell versão 7.0 ou posterior.

Arquitetura
Você pode usar o script nesse padrão para atualizar simultaneamente várias credenciais do IAM Identity 
Center e criar um arquivo de credenciais para uso com a AWS CLI, os AWS SDKs ou o AWS CDK.

Ferramentas
Serviços da AWS

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS IAM Identity Center ajuda você a gerenciar centralmente o acesso de login único (SSO) a todas 
as suas contas e aplicativos em nuvem da AWS.

• O AWS Tools PowerShell for é um conjunto de PowerShell módulos que ajudam você a programar 
operações em seus recursos da AWS a partir da linha de PowerShell comando.
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Práticas recomendadas

Outras ferramentas

• PowerShellé um programa de gerenciamento de automação e configuração da Microsoft executado no 
Windows, Linux e macOS.

Práticas recomendadas
Mantenha uma cópia desse script para cada instância do IAM Identity Center. Não há suporte para o uso 
de um script para várias instâncias.

Epopeias
Execute o script SSO

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Personalize o script SSO. 1. Copie o script SSO 
na seção Informações 
adicionais (p. 2623).

2. NaParam seção, para seu 
ambiente da AWS, defina os 
valores para as seguintes 
variáveis:
• DefaultRoleName— A 

função do IAM ou o conjunto 
de permissões a serem 
usados por padrão.

• Region— A região da 
AWS na qual o IAM Identity 
Center está implantado. 
Para obter uma lista 
completa das regiões e seus 
códigos, consulte Endpoints 
regionais.

• StartUrl— O URL usado 
para acessar sua página de 
login do IAM Identity Center. 
Use o mesmo formato do 
valor de exemplo no script.

• EnvironmentName— 
Um nome curto para fazer 
referência a essa cópia do 
script, a ser usado quando 
você estiver executando 
várias cópias de script na 
mesma sessão.

3. Na linha 10, que diz# 
Add your Account 
Information, edite os 
seguintes valores nas tabelas 
de hash para refletir seu 
ambiente:

Administrador da nuvem

2621

https://github.com/PowerShell/PowerShell/tree/master/docs/learning-powershell
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#regional-endpoints
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#regional-endpoints


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Profile— O nome do 

perfil da AWS CLI no qual 
armazenar as credenciais 
temporárias.

• AccountId— O ID da 
conta da AWS para a qual 
você está recuperando as 
credenciais.

• RoleName— O nome da 
função ou do conjunto de 
permissões do IAM Identity 
Center que você deseja 
usar. Você pode deixar isso 
como$DefaultRoleName
se quisesse usar a mesma 
função que definiu naParam
seção.

Cada linha na tabela de 
hash deve terminar com uma 
vírgula, exceto a última.

Execute o script SSO. É recomendável que você 
execute seu script personalizado 
no PowerShell shell com o 
comando a seguir.

./Set-
AwsCliSsoCredentials.ps1

Você também pode executar 
o script a partir de outro shell 
digitando o comando a seguir.

pwsh Set-
AwsCliSsoCredentials.ps1

Administrador da nuvem

Solução de problemas

Problema Solução

Erro do No Access A função do IAM que você está usando não tem 
permissões para acessar a função ou o conjunto 
de permissões que você definiu em umRoleName
parâmetro. Atualize as permissões para a função 
que você está usando ou defina uma função ou 
conjunto de permissões diferente no script.
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Recursos relacionados

Recursos relacionados
• Onde as configurações são armazenadas?  (Documentação da AWS CLI)
• Configurando a AWS CLI para usar o AWS IAM Identity Center (documentação da AWS CLI)
• Perfis nomeados (documentação da AWS CLI)

Informações adicionais
Script SSO

No script a seguir, substitua os espaços reservados entre colchetes angulares (<>) por suas próprias 
informações e remova os colchetes angulares.

Set-AwsCliSsoCredentials.ps1
Param( 
    $DefaultRoleName = '<AWSAdministratorAccess>', 
    $Region          = '<us-west-2>', 
    $StartUrl        = "<https://d-12345abcde.awsapps.com/start/>", 
    $EnvironmentName = "<CompanyName>"
)  
Try {$SsoAwsAccounts = (Get-Variable -name "$($EnvironmentName)SsoAwsAccounts" -Scope 
 Global -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value.Clone()}  
Catch {$SsoAwsAccounts = $False}
if (-not $SsoAwsAccounts) { $SsoAwsAccounts = @(     
# Add your account information in the list of hash tables below, expand as necessary, and 
 do not forget the commas  
    @{Profile = "<Account1>"      ; AccountId = "<012345678901 >"; RoleName = 
 $DefaultRoleName }, 
    @{Profile = "<Account2>"      ; AccountId = "<123456789012>"; RoleName = 
 "<AWSReadOnlyAccess>" }
)}
$ErrorActionPreference = "Stop"
if (-not (Test-Path ~\.aws))      { New-Item ~\.aws -type Directory }
if (-not (Test-Path ~\.aws\credentials)) { New-Item ~\.aws\credentials -type File }
$CredentialFile = Resolve-Path ~\.aws\credentials  
$PsuedoCreds    = @{AccessKey = 
 'AKAEXAMPLE123ACCESS';SecretKey='PsuedoS3cret4cceSSKey123PsuedoS3cretKey'} # Pseudo Creds, 
 do not edit.
Try {$SSOTokenExpire = (Get-Variable -Scope Global -Name 
 "$($EnvironmentName)SSOTokenExpire" -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value} Catch 
 {$SSOTokenExpire = $False}
Try {$SSOToken       = (Get-Variable -Scope Global -Name "$($EnvironmentName)SSOToken" -
ErrorAction 'SilentlyContinue').Value }      Catch {$SSOToken       = $False}
if ( $SSOTokenExpire -lt (Get-Date) ) { 
    $SSOToken = $Null 
    $Client   = Register-SSOOIDCClient -ClientName cli-sso-client -ClientType public -
Region $Region @PsuedoCreds 
    $Device   = $Client | Start-SSOOIDCDeviceAuthorization -StartUrl $StartUrl -Region 
 $Region @PsuedoCreds 
    Write-Host "A Browser window should open. Please login there and click ALLOW." -
NoNewline 
    Start-Process $Device.VerificationUriComplete 
    While (-Not $SSOToken){ 
        Try {$SSOToken = $Client | New-SSOOIDCToken -DeviceCode $Device.DeviceCode -
GrantType "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code" -Region $Region @PsuedoCreds} 
        Catch {If ($_.Exception.Message -notlike "*AuthorizationPendingException*"){Write-
Error $_.Exception} ; Start-Sleep 1} 
    } 
    $SSOTokenExpire = (Get-Date).AddSeconds($SSOToken.ExpiresIn) 
    Set-Variable -Name "$($EnvironmentName)SSOToken" -Value $SSOToken -Scope Global 

2623

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-configure-files-where
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Use o AWS Config para monitorar o Amazon Redshift

    Set-Variable -Name "$($EnvironmentName)SSOTokenExpire" -Value $SSOTokenExpire -Scope 
 Global
}
$CredsTime     = $SSOTokenExpire - (Get-Date)
$CredsTimeText = ('{0:D2}:{1:D2}:{2:D2} left on SSO Token' -f $CredsTime.Hours, 
 $CredsTime.Minutes, $CredsTime.Seconds).TrimStart("0 :")
for ($i = 0; $i -lt $SsoAwsAccounts.Count; $i++) { 
    if (([DateTimeOffset]::FromUnixTimeSeconds($SsoAwsAccounts[$i].CredsExpiration / 
 1000)).DateTime -lt (Get-Date).ToUniversalTime()) { 
        Write-host "`r                                                                     
 `rRegistering Profile $($SsoAwsAccounts[$i].Profile)" -NoNewline 
        $TempCreds = $SSOToken | Get-SSORoleCredential -AccountId 
 $SsoAwsAccounts[$i].AccountId -RoleName $SsoAwsAccounts[$i].RoleName -Region $Region 
 @PsuedoCreds 
        [PSCustomObject]@{AccessKey = $TempCreds.AccessKeyId; SecretKey = 
 $TempCreds.SecretAccessKey; SessionToken = $TempCreds.SessionToken 
        } | Set-AWSCredential -StoreAs $SsoAwsAccounts[$i].Profile -ProfileLocation 
 $CredentialFile  
        $SsoAwsAccounts[$i].CredsExpiration = $TempCreds.Expiration 
    }
}  
Set-Variable -name "$($EnvironmentName)SsoAwsAccounts" -Value $SsoAwsAccounts.Clone() -
Scope Global
Write-Host "`r$($SsoAwsAccounts.Profile) Profiles registered, $CredsTimeText"

Use o AWS Config para monitorar as configurações 
de segurança do Amazon Redshift

Criado por Lucas Kauffman (AWS) e abhishek sengar (AWS)

Repositório de código:

• serralheiras/aws-config-rules

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade

Serviços da AWS: AWS Config; 
Amazon Redshift; AWS Lambda

Resumo
Usando o AWS Config, você pode avaliar as configurações de segurança dos seus recursos da AWS. O 
AWS Config pode monitorar os recursos e, se as configurações violarem suas regras definidas, o AWS 
Config sinaliza o recurso como não compatível.

É possível usar o AWS Config para avaliar e monitorar seus clusters e bancos de dados do Amazon 
Redshift. Para obter mais informações sobre recomendações e recursos de segurança, consulte
Segurança no Amazon Redshift. Esse padrão inclui regras personalizadas do AWS Lambda para o AWS 
Config. Você pode implantar essas regras em sua conta para monitorar as configurações de segurança de 
seus clusters e bancos de dados do Amazon Redshift. As regras desse padrão ajudam você a usar o AWS 
Config para confirmar que:

• O registro de auditoria está habilitado para os bancos de dados no cluster Amazon Redshift
• O SSL é necessário para se conectar ao cluster do Amazon Redshift
• Cifras do Federal Information Processing Standards (FIPS) estão em uso
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• Os bancos de dados no cluster do Amazon Redshift são criptografados
• O monitoramento da atividade do usuário está ativado

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• O AWS Config deve estar habilitado em sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte

Configurar o AWS Config com o console ou Configurar o AWS Config com o AWS CLI.
• A versão 3.9 ou posterior do Python deve ser usada para o manipulador do AWS Lambda. Para obter 

mais informações, consulte Trabalhar com o Python (documentação do AWS Lambda).

Versões do produto

• Python versão 3.9 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• AWS Config

Arquitetura alvo

1. O AWS Config executa periodicamente a regra personalizada.
2. A regra personalizada invoca a função Lambda.
3. A função Lambda verifica se há configurações não compatíveis nos clusters do Amazon Redshift.
4. A função Lambda relata o estado de conformidade de cada cluster do Amazon Redshift ao AWS Config.

Automação e escala

As regras personalizadas do AWS Config são escaladas para avaliar todos os clusters do Amazon Redshift 
em sua conta. Nenhuma ação adicional é necessária para escalar essa solução.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Config oferece uma exibição detalhada dos recursos em sua conta da AWS e de como eles 
estão configurados. É o que ajuda você a identificar como os recursos estão relacionados entre si e 
como suas configurações mudaram ao longo do tempo.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a 
recursos da AWS. O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo 
seguro o acesso a recursos da AWS.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem a necessidade 
de provisionar ou gerenciar servidores. O programa executa o código somente quando necessário e 
dimensiona automaticamente, para que você pague apenas pelo tempo de computação usado.
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Epopéias

• O Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de petabytes gerenciado na 
nuvem da AWS.

Repositório de código

O código para esse padrão está disponível no GitHub aws-config-rulesrepositório. As regras 
personalizadas nesse repositório são regras Lambda na linguagem de programação Python. Esse 
repositório contém muitas regras personalizadas para o AWS Config. Somente as seguintes regras são 
usadas nesse padrão:

• REDSHIFT_AUDIT_ENABLED— Confirme se o registro de auditoria está habilitado no cluster do Amazon 
Redshift. Se você também quiser confirmar se o monitoramento da atividade do usuário está ativado, 
implante aREDSHIFT_USER_ACTIVITY_MONITORING_ENABLED regra em vez disso.

• REDSHIFT_SSL_REQUIRED— Confirme se o SSL é necessário para se conectar ao cluster do Amazon 
Redshift. Se você também quiser confirmar se as cifras dos Padrões Federais de Processamento de 
Informações (FIPS) estão em uso, implante aREDSHIFT_FIPS_REQUIRED regra em vez disso.

• REDSHIFT_FIPS_REQUIRED— Confirme se o SSL é obrigatório e que as cifras FIPS estão em uso.
• REDSHIFT_DB_ENCRYPTED— Confirme se os bancos de dados no cluster do Amazon Redshift estão 

criptografados.
• REDSHIFT_USER_ACTIVITY_MONITORING_ENABLED— Confirme se o registro de auditoria e o 

monitoramento da atividade do usuário estão habilitados.

Epopéias
Prepare-se para implantar as regras

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar políticas do IAM. 1. Crie uma política 
personalizada baseada 
na identidade do IAM que 
permita que a função de 
execução do Lambda leia as 
configurações de cluster do 
Amazon Redshift. Para obter 
mais informações, consulte
Gerenciamento do acesso 
aos recursos (documentação 
do Amazon Redshift) e
Criação de políticas do IAM
(documentação do IAM).

{ 
    "Version": 
 "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            
 "redshift:DescribeClusterParameterGroups", 
            
 "redshift:DescribeClusterParameters", 
            
 "redshift:DescribeClusters", 

Administrador da AWS
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
           
 "redshift:DescribeClusterSecurityGroups", 
            
 "redshift:DescribeClusterSnapshots", 
            
 "redshift:DescribeClusterSubnetGroups", 
            
 "redshift:DescribeEventSubscriptions", 
            
 "redshift:DescribeLoggingStatus" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
    ]
}

2. Atribua as políticas
AWSConfigRulesExecutionRolegerenciadas
AWSLambdaExecutee como 
uma política de permissões 
para a função de execução 
do Lambda. Para obter 
instruções, consulte Adicionar 
permissões de identidade do
IAM (documentação do IAM).

Clone o repositório. Em um shell do Bash, execute 
o comando a seguir. Isso clona 
o aws-config-rulesrepositório do 
GitHub.

git clone https://
github.com/awslabs/aws-
config-rules.git

AWS geral

Implemente as regras no AWS Config

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante as regras no AWS 
Config.

Seguindo as instruções 
em Criação de regras 
personalizadas do Lambda
(documentação do AWS Config), 
implante uma ou mais das 
seguintes regras em sua conta:

• REDSHIFT_AUDIT_ENABLED
• REDSHIFT_SSL_REQUIRED
• REDSHIFT_FIPS_REQUIRED
• REDSHIFT_DB_ENCRYPTED
• REDSHIFT_USER_ACTIVITY_MONITORING_ENABLED

Administrador da AWS

Verifique se as regras estão 
funcionando.

Depois de implantar as regras, 
siga as instruções em Avaliação 
de seus recursos (documentação 

AWS geral
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
do AWS Config) para confirmar 
se o AWS Config está avaliando 
corretamente seus recursos do 
Amazon Redshift.

Recursos relacionados
Documentação de serviços da AWS

• Segurança no Amazon Redshift (documentação do Amazon Redshift)
• Gerenciando a segurança do banco de dados (documentação do Amazon Redshift)
• Regras personalizadas do AWS Config (documentação do AWS Config)

AWS Prescriptive Guidance

• Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift exigiram endpoints SSL
• Garanta que um cluster do Amazon Redshift seja criptografado na criação

Informações adicionais
Você pode usar as seguintes regras gerenciadas pela AWS no AWS Config para confirmar as seguintes 
configurações de segurança para o Amazon Redshift:

• redshift-cluster-configuration-check— Use essa regra para confirmar se o registro de auditoria está 
habilitado para os bancos de dados no cluster do Amazon Redshift e confirmar se os bancos de dados 
estão criptografados.

• redshift-require-tls-ssl— Use essa regra para confirmar que o SSL é necessário para se conectar ao 
cluster do Amazon Redshift.

Use o Network Firewall para capturar os nomes de 
domínio DNS da Indicação de Nome de Servidor 
(SNI) para tráfego de saída

Criado por Kirankumar Chandrashekar (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; redes; 
sites e aplicativos web

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS 
Lambda; Network Firewall da 
AWS; Amazon VPC; Amazon 
CloudWatch Logs
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Resumo

Resumo
Esse padrão mostra como usar o Network Firewall da Amazon Web Services (AWS) para coletar os 
nomes de domínio DNS fornecidos pela Indicação de Nome de Servidor (SNI) no cabeçalho HTTPS do 
seu tráfego de rede de saída. O Network Firewall é um serviço gerenciado que facilita a implantação de 
proteções de rede críticas para o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), incluindo a capacidade 
de proteger o tráfego de saída com um firewall que bloqueia pacotes que não atendem a determinados 
requisitos de segurança. Proteger o tráfego de saída para nomes de domínio DNS específicos é chamado 
de filtragem de saída, que é a prática de monitorar e potencialmente restringir o fluxo de informações de 
saída de uma rede para outra.

Depois de capturar os dados do SNI que passam pelo Network Firewall, você pode usar o Amazon 
CloudWatch Logs e o AWS Lambda para publicar os dados em um tópico do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) que gera notificações por e-mail. As notificações por e-mail incluem o nome do 
servidor e outras informações relevantes do SNI. Além disso, você pode usar a saída desse padrão para 
permitir ou restringir o tráfego de saída por nome de domínio no SNI usando regras de firewall. Para obter 
mais informações, consulte Trabalhar com grupos de regras com estado no AWS Network Firewall na 
documentação do Network Firewall na documentação do Network Firewall wall wall wall wall wall wall wall 
wall wall wall wall wall

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• A interface da linha de comando da AWS (CLI da AWS) versão 2, instalada e configurada no Linux, 

macOS ou Windows
• Network Firewall, configurado e configurado no Amazon VPC e em uso para inspecionar o tráfego de 

saída

Observações: O Network Firewall pode usar qualquer uma das seguintes configurações de VPC:

• Arquitetura simples de zona única com um gateway de internet
• Arquitetura de várias zonas com um gateway de internet
• Arquitetura com um gateway de internet e um gateway NAT

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra como usar o Network Firewall para coletar dados SNI do tráfego de rede de 
saída e, em seguida, publicar esses dados em um tópico do SNS usando CloudWatch Logs e Lambda.

O diagrama mostra o fluxo de trabalho a seguir:

1. O Network Firewall coleta nomes de domínio dos dados SNI no cabeçalho HTTPS do seu tráfego de 
rede de saída.

2. CloudWatch O Logs monitora os dados do SNI e invoca uma função Lambda sempre que o tráfego de 
saída da rede passa pelo Network Firewall.

3. A função Lambda lê os dados SNI capturados pelos CloudWatch Logs e depois publica esses dados em 
um tópico do SNS.

4. O tópico do SNS envia uma notificação por e-mail que inclui os dados do SNI.
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Ferramentas

Automação e escala

• Você pode usar CloudFormation a AWS para criar esse padrão usando a infraestrutura como código.

Pilha de tecnologia

• CloudWatch Logs da Amazon
• Amazon SNS
• Amazon VPC
• AWS Lambda 
• AWS Network Firewall

Ferramentas
Serviços da AWS

• Amazon CloudWatch Logs — Você pode usar o Amazon CloudWatch Logs para monitorar, armazenar e 
acessar seus arquivos de log em suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), na 
AWS CloudTrail, no Amazon Route 53 ou em outras origens.

• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço gerenciado que 
fornece entrega de mensagens de editores para assinantes (também conhecido como Produtores e 
Consumidores).

• Amazon VPC — A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) provisiona uma seção logicamente 
isolada da nuvem da AWS onde é possível executar recursos da AWS em uma rede virtual definida por 
você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu datacenter, com 
os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

• AWS Lambda — O AWS Lambda é um serviço de computação que permite que você execute o código 
sem provisionar ou gerenciar servidores.

• AWS Network Firewall — O AWS Network Firewall é um serviço gerenciado que facilita a implantação de 
proteções de rede essenciais para todas as suas Amazon VPCs.

Épicos
Crie um grupo de CloudWatch registros para o Network Firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um grupo CloudWatch de 
logs do

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do CloudWatch
.

2. No painel de navegação, 
escolha Log groups(Grupos de 
logs).

3. Selecione Actions (Ações) e 
selecione Create log group 
(Criar grupo de logs).

4. Digite um nome para o grupo 
de logs e escolha Create log 
group (Criar grupo de logs).

administrador ador de nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações, 
consulte Trabalhar com grupos 
de logs e fluxos de logs em 
suas instâncias de log em sua 
CloudWatch instâncias do

Criar um tópico e uma assinatura do SNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um tópico do SNS. Para criar um tópico do 
SNS, siga as instruções na
documentação do Amazon SNS.

administrador ador de nuvem

Inscreva um endpoint no tópico 
do SNS.

Para assinar um endereço de e-
mail como endpoint para o tópico 
do SNS que você criou, siga as 
instruções na documentação do 
Amazon SNS. Em Protocolo, 
escolha Email/Email-JSON.
Observações: Também é 
possível escolher um endpoint 
diferente dependendo das suas 
necessidades.

administrador ador de nuvem

Configurar o registro no Network Firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Habilitar registro do firewall. 1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, 
em NETWORK FIREWALL, 
escolha Firewalls.

3. Na seção Firewalls, escolha 
o firewall no qual você deseja 
capturar o nome do servidor 
do SNI para tráfego de saída.

4. Escolha a guia Detalhes 
do Firewall e, em seguida, 
escolha Editar na seção
Registro. 

5. Em Tipo de registro, selecione
Alerta. Em Destino do registro 
para alertas, selecione grupo 
deCloudWatch registros. 

6. Em Grupo deCloudWatch 
registros, pesquise e escolha 
o grupo de registros que você 

administrador ador de nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
criou anteriormente e escolha
Salvar.

Para obter mais informações 
sobre o uso de CloudWatch 
registros como destino de log 
para o Network Firewall, consulte
Amazon CloudWatch Logs na 
documentação do Network 
Firewall. 

Configurar uma regra de estado no Network Firewall

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma regra com estado. 1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, 
em NETWORK FIREWALL, 
escolha Network Firewall Rule 
Groups.

3. Escolha Criar grupo de regras 
do Network Firewall.

4. Na página Criar grupo de 
regras do Network Firewall, 
para o tipo de grupo de regras, 
escolha Grupo de regras 
estatais. Observações: Para 
obter mais informações, 
consulte Trabalhar com 
grupos de regras com estado 
no AWS Network Firewall wall 
wall wall wall wall wall wall wall 
wall wall wall wall wall wall

5. Na seção Grupos de regras 
com estado, insira um nome 
e uma descrição para o grupo 
de regras com estado.

6. Em Capacidade, defina a 
capacidade máxima que 
você deseja permitir para o 
grupo de regras com estado 
(até o máximo de 30.000).
Observações: Não é possível 
alterar a configuração após a 
criação do grupo de regras. 
Para obter informações 
sobre como calcular a 
capacidade, consulte Como
definir a capacidade do 

administrador ador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
grupo de regras no AWS 
Network Firewall. Para 
obter informações sobre 
a configuração máxima, 
consulte as cotas do AWS 
Network Firewall.

7. Para opções de grupos de 
regras estatais, selecione 5 
tuplas.

8. Na seção Ordem de regras 
estatais, escolha Padrão.

9. Na seção Rule variables 
(Variáveis da regra), 
mantenha os valores padrão.

10.Na seção Adicionar regra, 
escolha TLS para protocolo.
Em Fonte, escolha Qualquer. 
Em Porta de origem, escolha
Qualquer porta. Em Destino, 
escolha Qualquer. Em Porta 
de destino, escolha Qualquer 
porta. Em Direção do tráfego, 
escolha Avançar. Em Ação, 
escolha Alerta. Escolha Add 
rule (Adicionar regra).

11.Escolha Criar grupo de regras 
com estado.

Associe a regra de estado ao 
Network Firewall.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, 
em NETWORK FIREWALL 
(Firewall), escolha Firewall 
(Firewall).

3. Escolha o firewall em que 
você deseja capturar o nome 
do servidor do SNI para 
tráfego de saída.

4. Na seção Grupos de regras 
com estado, escolha Ações e, 
em seguida, escolha Adicionar 
grupos de regras com estado 
não gerenciados. 

5. Na página Adicionar grupos 
de regras com estado não 
gerenciado, selecione o grupo 
de regras com estado que 
você criou anteriormente e, 
em seguida, escolha Adicionar 
grupo de regras com estado.

administrador ador de nuvem
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Criar uma função do Lambda para ler os logs do

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o código para a função do 
Lambda.

Em um ambiente de 
desenvolvimento integrado 
(IDE) que pode ler o evento 
CloudWatch Logs do Network 
Firewall para tráfego de saída, 
cole o seguinte código do 
Python 3 e<SNS-topic-ARN>
substitua-o pelo seu valor:

import json
import gzip
import base64
import boto3
sns_client = 
 boto3.client('sns')
def lambda_handler(event, 
 context): 
    decoded_event = 
 json.loads(gzip.decompress(base64.b64decode(event['awslogs']
['data']))) 
    body = ''' 
    {filtermatch} 
    '''.format( 
        
 loggroup=decoded_event['logGroup'], 
        
 logstream=decoded_event['logStream'], 
        
 filtermatch=decoded_event['logEvents']
[0]['message'], 
    ) 
    print(body) 
    filterMatch = 
 json.loads(body) 
    data = [] 
    if 'http' in 
 filterMatch['event']: 
        
 data.append(filterMatch['event']
['http']['hostname']) 
    elif 'tls' in 
 filterMatch['event']: 
        
 data.append(filterMatch['event']
['tls']['sni']) 
    result = 'Domain 
 accessed ' + 1*' ' 
 + (data[0]) + 1*' 
 ' 'via AWS Network 
 Firewall ' + 1*' '  + 
 (filterMatch['firewall_name']) 
    print(result) 
    message = {'ServerName': 
 result} 
    send_to_sns = 
 sns_client.publish( 
        TargetArn=<SNS-
topic-ARN>,         

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  #Replace with the SNS 
 topic ARN 
        
 Message=json.dumps({'default': 
 json.dumps(message), 
                        
 'sms': json.dumps(message), 
                 
        'email': 
 json.dumps(message)}), 
        Subject='Server Name 
 passed through the Network 
 Firewall', 
        
 MessageStructure='json' 
    )

Esse exemplo de código analisa 
o conteúdo dos CloudWatch 
registros e captura o nome do 
servidor fornecido pelo SNI no 
cabeçalho HTTPS.

Criar a função do Lambda. Para criar a função Lambda, siga 
as instruções na documentação 
do Lambda e escolha Python 3.9
for Runtime.

administrador ador de nuvem

Adicione o código à função do 
Lambda.

Para adicionar seu código Python 
à função do Lambda que você 
criou anteriormente, siga as 
instruções na documentação do 
Lambda.

administrador ador de nuvem
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione CloudWatch registros 
como um gatilho à função 
Lambda.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do Lambda.

2. No painel de navegação, 
escolha Funções e selecione a 
função criada anteriormente.

3. Na seção Visão geral da 
função, escolha Adicionar 
gatilho.

4. Na página Adicionar 
acionador, na seção
Configuração do acionador, 
escolha CloudWatch Registros
e, em seguida, escolha
Adicionar.

5. Em Grupo de logs (Grupo de 
CloudWatch logs), escolha o 
grupo de logs criado por você 
anteriormente.

6. Em Filter name (Nome do 
filtro), insira um nome para o 
filtro.

7. Escolha Add (Adicionar).
8. Na guia Configuração da 

página da sua função, na 
seção Acionadores, selecione 
o gatilho que você acabou de 
adicionar e escolha Ativar.

Para obter mais informações, 
consulte Usando o Lambda 
com CloudWatch registros na 
documentação do Lambda.

administrador ador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione permissões de 
publicação do SNS.

Adicione a permissão
SNS:publish à função de 
execução do Lambda, para que 
o Lambda possa fazer chamadas 
de API para publicar mensagens 
no SNS.   

1. Encontre a função de 
execução da função do 
Lambda criada por você 
anteriormente.

2. Adicione a política a seguir à 
sua função do AWS Identity 
and Access Management 
(IAM):

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "AllowSNSPublish", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "sns:GetTopicAttributes", 
                
 "sns:Subscribe", 
                
 "sns:Unsubscribe", 
                
 "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

administrador ador de nuvem

Teste a funcionalidade da sua notificação do SNS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie tráfego por meio do 
Network Firewall.

1. Envie ou aguarde até que o 
tráfego HTTPS passe pelo 
Network Firewall.

2. Verifique o e-mail de 
notificação do SNS que você 
recebe da AWS quando o 
tráfego passa pelo Network 
Firewall. O e-mail inclui os 
detalhes do SNI para o tráfego 
de saída. Por exemplo, o 
e-mail gerado a partir do 

Engenheiro de testes
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
código Lambda acima terá 
o seguinte conteúdo se o 
nome de domínio acessado 
for https://aws.amazon.com e 
o protocolo de assinatura for
EMAIL-JSON:

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": 
 "<messageID>", 
    "TopicArn": 
 "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789:testSNSTopic", 
    "Subject": "Server Name 
 passed through the Network 
 Firewall", 
    "Message": 
 "{\"ServerName\": \"Domain 
 'aws.amazon.com' accessed 
 via AWS Network Firewall 
 'AWS-Network-Firewall-
Multi-AZ-firewall\"}", 
    "Timestamp": 
 "2022-03-22T04:10:04.217Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": 
 "<Signature>", 
    "SigningCertURL": 
 "<SigningCertUrl>", 
    "UnsubscribeURL": 
 "<UnsubscribeURL>"
}

Em seguida, verifique o registro 
de alertas do Network Firewall na 
Amazon CloudWatch seguindo 
as instruções na  CloudWatch 
documentação da Amazon. 
O registro de alertas mostra a 
seguinte saída:

{ 
    "firewall_name": "AWS-
Network-Firewall-Multi-AZ-
firewall", 
    "availability_zone": 
 "us-east-2b", 
    "event_timestamp": 
 "<event timestamp>", 
    "event": { 
        "timestamp": 
 "2021-03-22T04:10:04.214222+0000", 
        "flow_id": <flow 
 ID>, 
        "event_type": 
 "alert", 
        "src_ip": 
 "10.1.3.76", 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
        "src_port": 22761, 
        "dest_ip": 
 "99.86.59.73", 
        "dest_port": 443, 
        "proto": "TCP", 
        "alert": { 
            "action": 
 "allowed", 
            "signature_id": 
 2, 
            "rev": 0, 
            "signature": "", 
            "category": "", 
            "severity": 3 
        }, 
        "tls": { 
            "subject": 
 "CN=aws.amazon.com", 
            "issuerdn": 
 "C=US, O=Amazon, OU=Server 
 CA 1B, CN=Amazon", 
            "serial": 
 "<serial number>", 
            "fingerprint": 
 "<fingerprint ID>", 
            "sni": 
 "aws.amazon.com", 
            "version": "TLS 
 1.2", 
            "notbefore": 
 "2020-09-30T00:00:00", 
            "notafter": 
 "2021-09-23T12:00:00", 
            "ja3": {}, 
            "ja3s": {} 
        }, 
        "app_proto": "tls" 
    }
}

Use o Terraform para habilitar automaticamente 
GuardDuty a Amazon para uma organização

Criado por Aarthi Kannan (AWS)

Repositório de código:

• amazon-guardduty-for-aws-
organizations-with-terraform

Ambiente: Produção Tecnologias: segurança, 
identidade, conformidade; nativo 
da nuvem; DevOps

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
GuardDuty; AWS Organizations
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Resumo
A Amazon monitora GuardDuty continuamente suas contas da Amazon Web Services (AWS) e usa 
inteligência de ameaças para identificar atividades inesperadas e potencialmente maliciosas em seu 
ambiente da AWS. A ativação manual GuardDuty para várias contas ou organizações, em várias regiões 
da AWS ou por meio do Console de Gerenciamento da AWS pode ser complicada. Você pode automatizar 
o processo usando uma ferramenta de infraestrutura como código (IaC), como o Terraform, que pode 
provisionar e gerenciar serviços e recursos multicontas e multirregionais na nuvem.

A AWS recomenda o uso do AWS Organizations para configurar e gerenciar várias contas no GuardDuty. 
Esse padrão segue essa recomendação. Um benefício dessa abordagem é que, quando novas contas 
forem criadas ou adicionadas à organização, GuardDuty serão ativadas automaticamente nessas contas 
para todas as regiões suportadas, sem a necessidade de intervenção manual.

Esse padrão demonstra como usar o HashiCorp Terraform para habilitar a Amazon GuardDuty para três ou 
mais contas da Amazon Web Services (AWS) em uma organização. O código de exemplo fornecido com 
esse padrão faz o seguinte:

• Permite todas GuardDuty as contas da AWS que são membros atuais da organização-alvo no AWS 
Organizations

• Ativa o recurso de ativação automática em GuardDuty, que ativa automaticamente todas GuardDuty as 
contas que forem adicionadas à organização de destino no future

• Permite selecionar as regiões da nas quais você deseja ativar GuardDuty
• Usa a conta de segurança da organização como administrador GuardDuty delegado
• Cria um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na conta de log e configura GuardDuty 

para publicar as descobertas agregadas de todas as contas desse bucket
• Atribui uma política de ciclo de vida que transfere as descobertas do bucket do S3 para o 

armazenamento de recuperação flexível do Amazon S3 Glacier após 365 dias, por padrão

Você pode executar manualmente esse código de amostra ou integrá-lo ao seu pipeline de integração 
contínua e entrega contínua (CI/CD).

Público-alvo

Esse padrão é recomendado para usuários com experiência com o Terraform, o Python e o AWS 
Organizations. GuardDuty

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma organização está configurada no AWS Organizations e contém pelo menos as três contas a seguir:

• Uma conta de gerenciamento — Essa é a conta da qual você implanta o código Terraform, 
independente ou como parte do pipeline de CI/CD. O estado do Terraform também é armazenado 
nessa conta.

• Uma conta de segurança — Essa conta é usada como administrador GuardDuty delegado. Para obter 
mais informações, consulte Considerações importantes para administradores GuardDuty delegados
(GuardDuty documentação).

• Uma conta de registro — Essa conta contém o bucket do S3, onde GuardDuty publica as descobertas 
agregadas de todas as contas dos membros.

Para obter mais informações sobre como configurar a organização com a configuração necessária, 
consulte Criar uma estrutura de conta (AWS Well-Architected Labs).
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• Um bucket do Amazon S3 e uma tabela do Amazon DynamoDB que servem como back-end remoto 
para armazenar o estado do Terraform na conta de gerenciamento. Para obter mais informações sobre 
como usar back-ends remotos para o estado Terraform, consulte Backends do S3 (documentação do 
Terraform). Para ver um exemplo de código que configura o gerenciamento remoto de estado com 
um back-end do S3, consulte remote-state-s3-backend (Terraform Registry). Observe os seguintes 
requisitos:
• O bucket do S3 e a tabela do DynamoDB devem estar na mesma região.
• Ao criar a tabela do DynamoDB, a chave de partição deve serLockID (diferencia maiúsculas de 

minúsculas) e o tipo de chave de partição deve ser String. Todas as outras configurações de tabela 
devem estar segundo seus valores predefinidos. Para obter mais informações, consulte Sobre chaves 
primárias e Criar uma tabela (documentação do DynamoDB).

• Um bucket do S3 que será usado para armazenar registros de acesso para o bucket do S3 no qual 
GuardDuty publicará as descobertas. Para obter mais informações, consulte Habilitar o registro de 
acesso ao servidor Amazon S3 (documentação do Amazon S3).

• A versão 0.14.6 ou posterior do Terraform está instalada e configurada. Para obter mais informações, 
consulte Get Started — AWS (documentação do Terraform).

• A versão 3.9.6 ou posterior do Python está instalada e configurada. Para obter mais informações, 
consulte Lançamentos de origem (site do Python).

• O AWS SDK for Python (Boto3) está instalado. Para obter mais informações, consulte Instalação
(documentação do Boto3).

• O jq está instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Baixar jq (documentação do jq).

Limitações

• Esse padrão é compatível com os sistemas operacionais macOS e Amazon Linux 2. Esse padrão não foi 
testado para uso em sistemas operacionais Windows.

• GuardDuty ainda não deve estar habilitado em nenhuma das contas, em nenhuma das regiões de 
destino.

• A solução IaC nesse padrão não implanta os pré-requisitos.
• Esse padrão foi projetado para uma landing zone da AWS que segue as seguintes melhores práticas:

• A landing zone foi criada usando a AWS Control Tower.
• Contas separadas da AWS são usadas para segurança e registro.

Versões do produto

• Terraform versão 0.14.6 ou posterior. O código de exemplo foi testado para a versão 1.2.8.
• Python versão 3.9.6 ou superior.

Arquitetura
Esta seção fornece uma visão geral de alto nível dessa solução e da arquitetura estabelecida pelo código 
de exemplo. O diagrama a seguir mostra os recursos implantados nas várias contas da organização, em 
uma única região da AWS.

1. O Terraform cria a função do GuardDutyTerraformOrgRoleAWS Identity and Access Management (IAM) 
na conta de segurança e na conta de log.

2. O Terraform cria um bucket do S3 na região padrão da AWS na conta de registro. Esse bucket é usado 
como destino de publicação para agregar todas as GuardDuty descobertas em todas as regiões e 
de todas as contas da organização. O Terraform também cria uma chave do AWS Key Management 
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Service (AWS KMS) na conta de segurança que é usada para criptografar as descobertas no bucket 
do S3 e configura o arquivamento automático das descobertas do bucket do S3 no armazenamento de 
recuperação flexível do S3 Glacier.

3. A partir da conta de gerenciamento, o Terraform designa a conta de segurança como administrador 
delegado da GuardDuty. Isso significa que a conta de segurança agora gerencia o GuardDuty serviço 
para todas as contas de membros, incluindo a conta de gerenciamento. As contas de membros 
individuais não podem ser suspensas ou GuardDuty desativadas sozinhas.

4. O Terraform cria o GuardDuty detector na conta de segurança, para o administrador GuardDuty 
delegado.

5. Se ainda não estiver habilitado, o Terraform habilita a proteção do S3 em GuardDuty. Para obter mais 
informações, consulte Proteção do Amazon S3 na Amazon GuardDuty (GuardDuty documentação).

6. O Terraform inscreve todas as contas de membros atuais e ativas na organização como GuardDuty 
membros.

7. O Terraform configura o administrador GuardDuty delegado para publicar as descobertas agregadas de 
todas as contas de membros no bucket do S3 na conta de registro.

8. O Terraform repete as etapas 3 a 7 para cada região da AWS que você escolher.

Automação e escala

O código de amostra fornecido é modularizado para que você possa integrá-lo ao seu pipeline de CI/CD 
para implantação automatizada.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que fornece um 
desempenho rápido, previsível e escalável.

• GuardDutyA Amazon é um serviço contínuo de monitoramento de segurança que analisa e processa 
logs para identificar atividades inesperadas e potencialmente não autorizadas em seu ambiente da AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
seus recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Key Management Service (AWS KMS) ajuda você a criar e controlar chaves criptográficas para 
proteger seus dados.

• O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que ajuda a consolidar várias contas da 
AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira centralizada.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O AWS SDK for Python (Boto3) é um kit de desenvolvimento de software que ajuda você a integrar seu 
aplicativo, biblioteca ou script em Python aos serviços da AWS.

Outras ferramentas e serviços

• HashiCorp O Terraform é um aplicativo de interface de linha de comando que ajuda você a usar código 
para provisionar e gerenciar recursos e infraestrutura em nuvem.

• Python é uma linguagem de programação de uso geral.
• jq é um processador de linha de comando que ajuda você a trabalhar com arquivos JSON.

Repositório de código

O código desse padrão está disponível em GitHub, noorganizations-with-terraform repositório amazon-
guardduty-for-aws-.

2642

https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/s3-protection.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
https://www.terraform.io/docs
https://www.python.org/
https://stedolan.github.io/jq/download/
https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-terraform
https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-terraform


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Epopeias
Habilite GuardDuty na organização

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Em um shell do Bash, execute o 
comando a seguir. Em Clonar o 
repositório na seção Informações 
adicionais (p. 2648), você 
pode copiar o comando 
completo contendo a URL do 
GitHub repositório. Isso clona 
oorganizations-with-terraform 
repositório amazon-guardduty-
for-aws- de GitHub.

git clone <github-
repository-url>

DevOps engenheiro

Edite o arquivo de configuração 
do Terraform.

1. Naroot pasta do repositório 
clonado, replique o arquivo
configuration.json.sample
executando o comando a 
seguir.

cp 
 configuration.json.sample 
 configuration.json

2. Edite o novo arquivo
configuration.json e defina os 
valores para cada uma das 
seguintes variáveis:
• management_acc_id— ID 

da conta de gerenciamento.
• delegated_admin_acc_id— 

ID da conta de segurança.
• logging_acc_id— ID da 

conta de registro.
• target_regions— Lista 

separada por vírgulas das 
regiões da AWS onde você 
deseja habilitar GuardDuty.

• organization_id— ID de 
organizações da AWS da 
organização na qual você 
está habilitando GuardDuty.

• default_region— 
A região em que seu 
estado do Terraform está 
armazenado na conta de 
gerenciamento. Essa é a 
mesma região em que você 

DevOps engenheiro, AWS geral, 
Terraform, Python
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
implantou o bucket do S3 e 
a tabela do DynamoDB para 
o backend do Terraform.

• role_to_assume_for_role_creation— 
Nome que você deseja 
atribuir a uma nova função 
do IAM nas contas de 
segurança e registro. 
Você cria esse novo 
papel na próxima história. 
O Terraform assume 
essa função para criar a 
funçãoGuardDutyTerraformOrgRole
IAM nas contas de 
segurança e registro.

• finding_publishing_frequency— 
Frequência com que 
GuardDuty publica 
descobertas no bucket do 
S3.

• guardduty_findings_bucket_region— 
Região preferida na qual 
você deseja criar o bucket 
do S3 para as descobertas 
publicadas.

• logging_acc_s3_bucket_name— 
Nome preferido para 
o bucket do S3 para 
descobertas publicadas.

• security_acc_kms_key_alias— 
Alias do AWS KMS para 
a chave usada para 
criptografar GuardDuty 
descobertas.

• s3_access_log_bucket_name— 
Nome de um bucket do 
S3 preexistente no qual 
você deseja coletar logs de 
acesso para o bucket do S3 
usado para GuardDuty as 
descobertas.

• tfm_state_backend_s3_bucket— 
Nome do bucket S3 
preexistente para 
armazenar o estado do 
back-end remoto do 
Terraform.

• tfm_state_backend_dynamodb_table— 
Nome da tabela 
preexistente do DynamoDB 
para bloquear o estado do 
Terraform.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Salve e feche o arquivo de 

configuração .

Gere CloudFormation modelos 
para novas funções do IAM.

Esse padrão inclui uma 
solução IaC para criar dois 
CloudFormation modelos. Esses 
modelos criam duas funções do 
IAM que o Terraform usa durante 
o processo de configuração. 
Esses modelos seguem as 
melhores práticas de segurança 
de permissões com privilégios 
mínimos.

1. Em um shell do Bash, naroot
pasta do repositório, navegue 
atécfn-templates/. 
Essa pasta contém arquivos 
CloudFormation de modelos 
com stubs.

2. Execute o comando a seguir. 
Isso substitui os stubs pelos 
valores que você forneceu no 
arquivo configuration.json.

bash scripts/
replace_config_stubs.sh

3. Confirme se os seguintes 
CloudFormation modelos 
foram criados nacfn-
templates/ pasta:
• management-account-

role.yaml — Esse arquivo 
contém a definição da 
função e as permissões 
associadas à função do IAM 
na conta de gerenciamento, 
que tem as permissões 
mínimas necessárias para 
concluir esse padrão.

• role-to-assume-for-role-
creation.yaml — Esse 
arquivo contém a definição 
da função e as permissões 
associadas à função 
do IAM nas contas de 
segurança e registro. 
O Terraform assume 
essa função para criar a
GuardDutyTerraformOrgRolefunção 
nessas contas.

DevOps engenheiro, General 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie as funções do IAM. Seguindo as instruções 
em Como criar uma pilha
(CloudFormation documentação), 
faça o seguinte:

1. Implante a pilha role-to-
assume-for-role-creation.yaml
nas contas de segurança e de 
registro.

2. Implante a pilha management-
account-role.yaml na conta 
de gerenciamento. Ao criar 
a pilha com sucesso e ver o 
status daCREATE_COMPLETE
pilha, na saída, anote o nome 
de recurso da Amazon (ARN) 
dessa nova função.

DevOps engenheiro, General 
AWS

Assuma um perfil do IAM na 
conta de gerenciamento.

Como prática recomendada de 
segurança, use a nova função
management-account-roledo 
IAM antes de continuar. Na 
interface de linha de comando 
da AWS (AWS CLI), insira o 
comando em Assumir a função 
IAM da conta de gerenciamento
na seção Informações 
adicionais (p. 2648).

DevOps engenheiro, General 
AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script de configuração. Naroot pasta do repositório, 
execute o comando a seguir para 
iniciar o script de configuração.

bash scripts/full-setup.sh

O script full-setup.sh executa as 
seguintes ações:

• Exporta todos os valores de 
configuração como variáveis 
de ambiente

• Gera os arquivos de código
backend.tf e terraform.tfvars
para cada módulo Terraform

• Permite acesso confiável 
para GuardDuty dentro 
da organização, 
adicionandoguardduty.amazonaws.com
à lista de diretores de acesso a 
serviços da organização

• Importa o estado da 
organização para o estado 
Terraform

• Cria o bucket do S3 para 
publicar descobertas na conta 
de registro

• Cria a chave do AWS KMS 
para criptografar descobertas 
na conta de segurança

• Ativa GuardDuty em toda 
a organização, em todas 
as regiões selecionadas, 
conforme descrito na seção
Arquitetura (p. 2641)

DevOps engenheiro, Python

(Opcional) Desativar GuardDuty na organização

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script de limpeza. Se você usou esse padrão 
GuardDuty para ativar a 
organização e quiser desativá-
lo GuardDuty, naroot pasta do 
repositório, execute o comando 
a seguir para iniciar o script
cleanup-gd.sh.

bash scripts/cleanup-gd.sh

DevOps engenheiro, AWS geral, 
Terraform, Python
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Esse script desativa GuardDuty 
na organização de destino, 
remove todos os recursos 
implantados e restaura a 
organização ao estado anterior 
antes de usar o Terraform para 
habilitá-la GuardDuty.

Nota: Este script não remove os 
arquivos de estado do Terraform 
nem os arquivos de bloqueio 
dos back-ends locais e remotos. 
Se precisar fazer isso, você 
deve executar essas ações 
manualmente. Além disso, esse 
script não exclui a organização 
importada nem as contas 
gerenciadas por ela. O acesso 
confiável para GuardDuty não 
está desativado como parte do 
script de limpeza.

Remova as funções do IAM. Exclua as pilhas que foram 
criadas com os CloudFormation 
modelos role-to-assume-for-role-
creation.yaml e management-
account-role.yaml. Para 
obter mais informações, 
consulte Excluindo uma pilha
(CloudFormation documentação).

DevOps engenheiro, General 
AWS

Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Gerenciando várias contas (GuardDuty documentação)
• Concedendo o mínimo de privilégio (documentação do IAM)

Marketing da AWS

• Amazon GuardDuty
• AWS Organizations

Outros recursos

• Terraform
• Documentação do Terraform CLI

Informações adicionais
Clone o repositório
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Execute o comando a seguir para clonar o GitHub repositório.

git clone https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-
terraform

Assuma a função IAM da conta de gerenciamento

Para assumir a função do IAM na conta de gerenciamento, execute o comando a seguir. <IAM role 
ARN>Substitua pelo ARN da função do IAM.

export ROLE_CREDENTIALS=$(aws sts assume-role --role-arn <IAM role ARN> --role-session-name 
 AWSCLI-Session --output json)
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.AccessKeyId | sed 
 's/"//g')
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.SecretAccessKey | 
 sed 's/"//g')
export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.SessionToken | sed 
 's/"//g')

Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift 
precisam de endpoints SSL

Criado por Priyanka Chaudhary (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
análise; lagos de dados

Serviços da AWS: AWS 
CloudTrail; Amazon CloudWatch 
Events; Amazon Redshift; 
Amazon SNS; AWS Lambda

Resumo
Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da Amazon Web Services (AWS) que notifica você 
automaticamente quando um novo cluster do Amazon Redshift é lançado sem endpoints Secure Sockets 
Layer (SSL).

O Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de petabytes totalmente 
gerenciado. Ele foi projetado para armazenamento e análise de conjuntos de dados em grande escala. 
Ele também é usado para realizar migrações de banco de dados em grande escala. Por motivos de 
segurança, o Amazon Redshift oferece suporte a SSL para criptografar a conexão entre o aplicativo cliente 
do SQL Server do usuário e o cluster do Amazon Redshift. Para configurar seu cluster para exigir uma 
conexão SSL, defina orequire_SSL parâmetro comotrue no grupo de parâmetros associado ao cluster 
durante a inicialização.

O controle de segurança fornecido com esse padrão monitora as chamadas de API do Amazon 
Redshift nos CloudTrail registros da AWS e inicia um evento Amazon CloudWatch Events para 
as CreateClusterModifyClusterRestoreFromClusterSnapshot, CreateClusterParameterGroup, e
ModifyClusterParameterGroupAPIs. Quando o evento detecta uma dessas APIs, ele chama o AWS 
Lambda, que executa um script Python. A função Python analisa o CloudWatch evento para os CloudTrail 
eventos listados. Quando um cluster do Amazon Redshift é criado, modificado ou restaurado a partir de 
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um snapshot existente, um novo grupo de parâmetros é criado para o cluster ou um grupo de parâmetros 
existente é modificado, a função verifica orequire_SSL parâmetro do cluster. Se o valor do parâmetro 
forfalse, a função enviará uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao 
usuário com as informações relevantes: o nome do cluster Amazon Redshift, a região da AWS, a conta da 
AWS e o nome de recurso da Amazon (ARN) para o Lambda, de onde essa notificação é originada.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma nuvem privada virtual (VPC) com um grupo de sub-redes de cluster e um grupo de segurança 

associado.

Limitações

• Esse controle de segurança é regional. Você deve implantá-lo em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

Arquitetura
Arquitetura alvo

Automação e escala

• Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-los 
juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente.

• Amazon CloudWatch Events: o Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• AWS Lambda: o AWS Lambda é um serviço computacional que oferece suporte à execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores.

• Amazon Redshift: o Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de 
petabytes totalmente gerenciado na nuvem.

• Amazon S3: o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de 
objetos. Você pode utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a 
qualquer momento, de qualquer lugar na web. 

• Amazon SNS: o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que coordena 
e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e 
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endereços de e-mail. Os inscritos recebem todas as mensagens publicadas nos tópicos para os quais 
eles se inscrevem, e todos os inscritos em um tópico recebem as mesmas mensagens.

Código

Esse padrão inclui os seguintes anexos:

• RedshiftSSLEndpointsRequired.zip— O código Lambda para o controle de segurança.
• RedshiftSSLEndpointsRequired.yml— O CloudFormation modelo que configura o evento e a 

função Lambda.

Epopeias
Configurar o bucket S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket do S3 
para hospedar o arquivo .zip de 
código do Lambda. Esse bucket 
do S3 deve estar na mesma 
região da AWS que o cluster 
do Amazon Redshift que você 
deseja monitorar. Um nome de 
bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, e o namespace é 
compartilhado por todas as 
contas da AWS. O nome de um 
bucket do S3 não pode incluir 
barras iniciais.

Arquiteto de nuvem

Faça o upload do código 
Lambda.

Faça upload do arquivo .zip do 
código Lambda fornecido na 
seção Anexos para o bucket do 
S3.

Arquiteto de nuvem

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo 
da AWS.

Abra o  CloudFormation 
console da AWS na mesma 
região da AWS do seu bucket 
do S3 e implante o modelo 
anexadoRedshiftSSLEndpointsRequired.yml. 
Para obter mais informações 
sobre a implantação de 
CloudFormation modelos da 
AWS, consulte Como criar uma 
pilha no CloudFormation console 
da AWS na CloudFormation 
documentação.

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Preencha os parâmetros no 
modelo.

Ao iniciar o modelo, você será 
solicitado a fornecer as seguintes 
informações:

• Balde S3: Especifique o bucket 
que você criou ou selecionou 
no primeiro épico. Foi aqui que 
você fez o upload do código 
Lambda anexado (arquivo.zip).

• Tecla S3: Especifique a 
localização do arquivo .zip do 
Lambda no bucket do S3 (por 
exemplo, nome do arquivo .zip 
ou controls/ filename .zip). Não 
inclua barras iniciais.

• E-mail de notificação: Forneça 
um endereço de e-mail ativo 
no qual você deseja receber 
notificações do Amazon SNS.

• Nível de registro do Lamba: 
Especifique o nível de registro 
e a frequência da função do 
Lambda. Use Informações
para registrar mensagens 
informativas detalhadas 
sobre o andamento, Erro para 
eventos de erro que ainda 
permitiriam que a implantação 
continuasse e Aviso para 
situações potencialmente 
prejudiciais.

Arquiteto de nuvem

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia um e-mail de inscrição 
para o endereço de e-mail 
que você forneceu. Você deve 
confirmar esta assinatura de e-
mail para começar a receber 
notificações de violação.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Criação de um bucket do S3 (documentação do Amazon S3)
• Fazer upload de arquivos em um bucket do S3 (documentação do Amazon S3)
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
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Anexos

• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 
usando a AWS CloudTrail ( CloudTrail documentação da AWS)

• Criação de um cluster do Amazon Redshift (documentação do Amazon Redshift)
• Configurando opções de segurança para conexões (documentação do Amazon Redshift)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip

Verifique se os novos clusters do Amazon Redshift 
são lançados em uma VPC

Criado por Priyanka Chaudhary (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: Segurança, 
identidade, conformidade; 
Análise; Bancos de dados

Serviços da AWS: Amazon 
CloudWatch; AWS Lambda; 
Amazon Redshift

Resumo
Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da Amazon Web Services (AWS) que notifica você 
automaticamente quando um cluster do Amazon Redshift é lançado fora de uma nuvem privada virtual 
(VPC).

O Amazon Redshift é um produto de armazenamento de dados em escala de petabytes totalmente 
gerenciado e baseado em nuvem. Ele foi projetado para armazenamento e análise de conjuntos de dados 
em grande escala. Ele também é usado para realizar migrações de banco de dados em grande escala. 
O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permite provisionar uma seção logicamente isolada da 
nuvem da AWS onde você pode executar recursos da AWS, como clusters do Amazon Redshift, em uma 
rede virtual que você define.

O controle de segurança fornecido com esse padrão monitora as chamadas de API do Amazon Redshift 
nos CloudTrail registros da AWS e inicia um evento Amazon CloudWatch Events para as CreateClustere
RestoreFromClusterSnapshotAPIs. Quando o evento detecta uma dessas APIs, ele chama o AWS 
Lambda, que executa um script Python. A função Python analisa o CloudWatch evento. Se um cluster do 
Amazon Redshift for criado ou restaurado a partir de um snapshot e aparecer fora da rede Amazon VPC, 
a função enviará uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao usuário com 
as informações relevantes: o nome do cluster Amazon Redshift, a região da AWS, a conta da AWS e a 
Amazon Nome do recurso (ARN) para o Lambda do qual essa notificação é originada. 

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma VPC com um grupo de sub-redes de cluster e um grupo de segurança associado.
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Arquitetura

Limitações

• O CloudFormation modelo da AWS oferece suporte somente RestoreFromClusterSnapshotàs ações
CreateClustere (novos clusters). Ele não detecta clusters existentes do Amazon Redshift que foram 
criados fora de uma VPC.

• Esse controle de segurança é regional. Você deve implantá-lo em cada região da AWS que você deseja 
monitorar.

Arquitetura
Arquitetura alvo

Automação e escala

Se você estiver usando o AWS Organizations, você pode usar o AWS Cloudformation StackSets para 
implantar esse modelo em várias contas que você deseja monitorar.

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da 
AWS, provisioná-los de forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você 
pode usar um modelo para descrever seus recursos e suas dependências e iniciá-los e configurá-los 
juntos como uma pilha, em vez de gerenciar recursos individualmente.

• AWS CloudTrail: CloudTrail a AWS ajuda você a implementar a governança, a conformidade e as 
auditorias operacionais e de risco em sua conta da AWS. As ações realizadas por um usuário, uma 
função ou um serviço da AWS são registradas como eventos em CloudTrail.

• Amazon CloudWatch Events: o Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de 
eventos do sistema que descrevem as mudanças nos recursos da AWS.

• AWS Lambda: o AWS Lambda é um serviço computacional que oferece suporte à execução de código 
sem provisionar ou gerenciar servidores. O AWS Lambda executa o código somente quando necessário 
e dimensiona automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo.

• Amazon Redshift: o Amazon Redshift é um serviço de armazenamento de dados em escala de 
petabytes totalmente gerenciado na nuvem. O Amazon Redshift é integrado ao seu data lake, o que 
permite que você use seus dados para adquirir novos insights para seus negócios e clientes.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento 
de objetos altamente escalável que você pode usar para uma ampla variedade de soluções de 
armazenamento, incluindo sites, aplicativos móveis, backups e data lakes.

• Amazon SNS: o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que coordena 
e gerencia a entrega ou o envio de mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores da Web e 
endereços de e-mail.

Código

Esse padrão inclui os seguintes anexos:

• RedshiftMustBeInVPC.zip— O código Lambda para o controle de segurança.
• RedshiftMustBeInVPC.yml— O CloudFormation modelo que configura o evento e a função Lambda.
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Épicos

Para usar esses arquivos, siga as instruções na próxima seção.

Épicos
Configurar o bucket S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina o bucket do S3. No console do Amazon S3, 
escolha ou crie um bucket do S3 
para hospedar o arquivo .zip de 
código do Lambda. Esse bucket 
do S3 deve estar na mesma 
região da AWS que o cluster 
do Amazon Redshift que você 
deseja monitorar. Um nome de 
bucket do S3 é globalmente 
exclusivo, e o namespace é 
compartilhado por todas as 
contas da AWS. O nome de um 
bucket do S3 não pode incluir 
barras iniciais.

Arquiteto de nuvem

Faça o upload do código 
Lambda.

Faça upload do código Lambda 
(RedshiftMustBeInVPC.ziparquivo) 
fornecido na seção Anexos para 
o bucket do S3.

Arquiteto de nuvem

Implante o CloudFormation modelo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o CloudFormation modelo. Abra o  CloudFormation console 
da AWS na mesma região da 
AWS do seu bucket do S3 e 
implante o modelo anexado 
(RedshiftMustBeInVPC.yml). 
Para obter mais informações 
sobre a implantação de 
CloudFormation modelos da 
AWS, consulte Como criar uma 
pilha no CloudFormation console 
da AWS na CloudFormation 
documentação.

Arquiteto de nuvem

Preencha os parâmetros no 
modelo.

Ao iniciar o modelo, você 
receberá as seguintes 
informações:

• Balde S3: Especifique o bucket 
que você criou ou selecionou 
no primeiro épico. Foi aqui que 
você fez o upload do código 
Lambda anexado (arquivo.zip).

Arquiteto de nuvem
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Tecla S3: Especifique a 

localização do arquivo .zip do 
Lambda no bucket do S3 (por 
exemplo, nome do arquivo .zip 
ou controls/ filename .zip). Não 
inclua as barras iniciais.

• E-mail de notificação: Forneça 
um endereço de e-mail ativo 
no qual você deseja receber 
notificações do Amazon SNS.

• Nível de registro do Lamba: 
Especifique o nível de registro 
e a frequência para a função 
do Lambda. Use Informações
para registrar mensagens 
informativas detalhadas 
sobre o andamento, Erro para 
eventos de erro que ainda 
permitiriam que a implantação 
continuasse e Aviso para 
situações potencialmente 
prejudiciais.

Confirmar a assinatura

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme a assinatura. Quando o CloudFormation 
modelo é implantado com êxito, 
ele envia um e-mail de inscrição 
para o endereço de e-mail 
que você forneceu. Você deve 
confirmar esta assinatura de e-
mail para começar a receber 
notificações de violação.

Arquiteto de nuvem

Recursos relacionados
• Criação de um bucket do S3 (documentação do Amazon S3)
• Fazer upload de arquivos para um bucket do S3 (documentação do Amazon S3)
• Criação de uma pilha no CloudFormation console da AWS ( CloudFormation documentação da AWS)
• Criação de uma regra de CloudWatch eventos que é acionada em uma chamada de API da AWS 

usando a AWS CloudTrail ( CloudTrail documentação da AWS)
• Criação de um cluster do Amazon Redshift (documentação do Amazon Redshift)

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Mais padrões

Mais padrões
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando o AWS Fargate, o AWS 

PrivateLink e um Network Load Balancer (p. 203)
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando a AWS PrivateLink e um 

Network Load Balancer (p. 192)
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon EKS usando a AWS PrivateLink e um 

Network Load Balancer (p. 212)
• Permitir acesso de gravação de instâncias do EC2 aos buckets do S3 em contas AMS (p. 2704)
• Analise a fala em tempo real usando o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend (p. 1088)
• Associe um CodeCommit repositório da AWS em uma conta da AWS ao SageMaker Studio em outra 

conta (p. 1094)
• Autentique usuários do aplicativo React usando o Amazon Cognito e o AWS Amplify (p. 2796)
• Automatize a adição ou atualização de entradas de registro do Windows usando o AWS Systems 

Manager (p. 1166)
• Automatize a aplicação da criptografia no AWS Glue usando um CloudFormation modelo da AWS (p. 5)
• Anexe automaticamente uma política gerenciada pela AWS para o Systems Manager aos perfis de 

instância do EC2 usando o Cloud Custodian e o AWS CDK (p. 718)
• Criptografe automaticamente volumes novos e existentes do Amazon EBS (p. 2715)
• Bloqueie o acesso público ao Amazon RDS usando o Cloud Custodian (p. 496)
• Verifique os aplicativos ou CloudFormation modelos do AWS CDK para obter as melhores práticas 

usando pacotes de regras cdk-nag (p. 739)
• Verifique as instâncias do EC2 para ver se há tags obrigatórias no lançamento (p. 980)
• Configurar o acesso entre contas ao Amazon DynamoDB (p. 742)
• Configure o registro e o monitoramento de eventos de segurança em seu ambiente de AWS 

IoT (p. 1076)
• Configurar a autenticação TLS mútua para aplicativos executados no Amazon EKS (p. 754)
• Connect usando um túnel SSH no pgAdmin (p. 507)
• Copie dados de um bucket do S3 para outra conta e região usando a AWS CLI (p. 174)
• Personalizar CloudWatch alertas da Amazon para o AWS Network Firewall (p. 2307)
• Implemente um firewall usando o AWS Network Firewall e o AWS Transit Gateway (p. 796)
• Implante o Sophos web proxy UTM e o Outbound Gateway na AWS (p. 993)
• Habilite conexões criptografadas para instâncias de banco de dados PostgreSQL no Amazon 

RDS (p. 531)
• Criptografe uma instância de banco de dados do Amazon RDS for PostgreSQL existente (p. 537)
• Aplique a marcação automática dos bancos de dados do Amazon RDS no lançamento (p. 543)
• Imponha a marcação de clusters do Amazon EMR no lançamento (p. 31)
• Certifique-se de que o registro do Amazon EMR no Amazon S3 esteja ativado no lançamento (p. 35)
• Encontre recursos da AWS com base na data de criação usando as consultas avançadas do AWS 

Config (p. 2358)
• Gere um CloudFormation modelo da AWS contendo as regras gerenciadas do AWS Config usando o 

Troposphere (p. 831)
• Receba notificações do Amazon SNS quando o estado da chave do AWS KMS mudar (p. 1000)
• Ajude a aplicar a marcação do DynamoDB (p. 566)
• Identifique e alerte quando os recursos do Amazon Kinesis Data Firehose não estão criptografados com 

uma chave do AWS KMS (p. 1163)
• Melhore o desempenho operacional habilitando o Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 

OUs da AWS com o AWS CDK (p. 1206)
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Mais padrões

• Ingira e migre instâncias do EC2 Windows para uma conta de AWS Managed Services (p. 1530)
• Migre um ELK Stack para o Elastic Cloud na AWS (p. 80)
• Migre uma carga de trabalho F5 BIG-IP para F5 BIG-IP VE na nuvem da AWS (p. 1540)
• Monitore o Amazon Aurora em busca de instâncias sem criptografia (p. 625)
• Alterne as credenciais do banco de dados sem reiniciar os contêineres (p. 379)
• Envie registros do AWS WAF para a Splunk usando o AWS Firewall Manager e o Amazon Kinesis Data 

Firehose (p. 414)
• Ofereça conteúdo estático em um bucket do Amazon S3 por meio de uma VPC usando a Amazon 

CloudFront (p. 419)
• Configure a end-to-end criptografia para aplicativos no Amazon EKS usando o cert-manager e o Let's 

Encrypt (p. 894)
• Verifique se os balanceadores de carga ELB exigem a terminação TLS (p. 2341)
• Visualize relatórios de credenciais do IAM para todas as contas da AWS usando a Amazon 

QuickSight (p. 141)
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Crie um aplicativo React Native usando o AWS Amplify

Sem servidor
Tópicos

• Crie um aplicativo móvel React Native sem servidor usando o AWS Amplify (p. 2659)
• Crie um visualizador avançado de arquivos de mainframe na nuvem da AWS (p. 2670)
• Entregue registros do DynamoDB para o Amazon S3 usando o Kinesis Data Streams e o Kinesis Data 

Firehose com o AWS CDK (p. 2680)
• Execute tarefas de automação do AWS Systems Manager de forma síncrona a partir do AWS Step 

Functions (p. 2684)
• Conecte os serviços da AWS usando uma abordagem sem servidor (p. 2692)
• Mais padrões (p. 2695)

Crie um aplicativo móvel React Native sem servidor 
usando o AWS Amplify

Criado por Deekshitulu Pentakota (AWS)

Repositório de código:

• aws-amplify-react-native-ios-
todo-app

Meio ambiente: Produção Origem:  NA

Destino:  AWS Amplify, AWS 
AppSync, Amazon Cognito, 
Amazon DynamoDB

Tipo R: Rearquiteto Carga horária: Código aberto

Tecnologias: Sem servidor; 
móvel

Serviços da AWS: AWS Amplify; 
AWS AppSync; Amazon Cognito; 
Amazon DynamoDB

Resumo
Esse padrão mostra como criar um back-end sem servidor para um aplicativo móvel React Native usando 
o AWS Amplify e os seguintes serviços da AWS:

• AWS AppSync
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB

Depois de configurar e implantar o backend do aplicativo usando o Amplify, o Amazon Cognito autentica 
os usuários do aplicativo e os autoriza a acessar o aplicativo. AppSync Em seguida, a AWS interage com o 
aplicativo de front-end e uma tabela de back-end do DynamoDB para criar e buscar dados.

Observações: Esse padrão usa um aplicativo “ToDoList” simples como exemplo, mas você pode usar um 
procedimento semelhante para criar qualquer aplicativo móvel React Native.
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Pré-requisitos e limitações

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Interface de linha de comando do Amplify (Amplify CLI), instalada e configurada
• XCode (qualquer versão)
• Microsoft Visual Studio (qualquer versão, qualquer editor de código, qualquer editor de texto)
• Familiaridade com o Amplify
• Familiaridade com o Amazon Cognito
• Familiaridade com a AWS AppSync
• Familiaridade com o DynamoDB
• Familiaridade com Node.js
• Familiaridade com o NPM
• Familiaridade com React e React Native
• Familiaridade com JavaScript o ECMAScript 6 (ES6)
• Familiaridade com o GraphQL

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de arquitetura para executar o back-end de um aplicativo móvel 
React Native na Nuvem AWS:

O diagrama mostra a seguinte arquitetura:

1. O Amazon Cognito autentica os usuários do aplicativo e os autoriza a acessar o aplicativo.
2. Para criar e buscar dados, a AWS AppSync usa uma API GraphQL para interagir com o aplicativo de 

front-end e uma tabela de back-end do DynamoDB.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Amplify é um conjunto de ferramentas e recursos desenvolvidos para fins específicos que 
ajudam desenvolvedores para Web e móveis de frontend a criarem aplicações de forma rápida na AWS.

• AppSyncA AWS fornece uma interface GraphQL escalável que ajuda desenvolvedores de aplicações a 
combinarem dados de várias fontes, incluindo o Amazon DynamoDB, AWS Lambda e APIs de HTTP.

• O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para aplicações Web 
e móveis.

• O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL totalmente gerenciado que proporciona 
um desempenho rápido, previsível e escalável.

Código

O código do aplicativo de amostra usado nesse padrão está disponível noios-todo-app repositório GitHub
aws-amplify-react-native-. Para usar os arquivos de amostra, siga as instruções na seção Epics desse 
padrão.
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Épicos

Épicos
Crie e execute seu aplicativo React Native

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure um ambiente de 
desenvolvimento React Native.

Para obter instruções, consulte
Configurando o ambiente 
de desenvolvimento na 
documentação do React Native.

Desenvolvedor de aplicativos

Crie e execute o aplicativo móvel 
ToDoList React Native no iOS 
Simulator.

1. Crie um novo diretório de 
projeto do aplicativo móvel 
React Native em seu ambiente 
local executando o seguinte 
comando em uma nova janela 
do terminal:

npx react-native init 
ToDoListAmplify

2. Navegue até o diretório raiz do 
projeto executando o seguinte 
comando:

cd ToDoListAmplify
3. Execute o aplicativo 

executando o seguinte 
comando.

npx react-native run-
ios

Desenvolvedor de aplicativos

Inicialize um ambiente de back-end para o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie os serviços de back-end 
necessários para dar suporte ao 
aplicativo no Amplify.

1. Em seu ambiente local, 
execute o seguinte comando 
a partir do diretório raiz do 
projeto (ToDoListAmplify):

amplify init
2. É exibida uma solicitação 

solicitando que você 
forneça informações sobre 
o aplicativo. Insira as 
informações necessárias com 
base no seu caso de uso. 
Depois, pressione Enter.

Para a configuração do 
ToDoList aplicativo usada nesse 
padrão, aplique o exemplo de 
configuração a seguir.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Exemplo de configurações do 
aplicativo React Native Amplify

? Name: ToDoListAmplify

? Environment: dev

? Default editor: Visual 
 Studio Code

? App type: javascript

? Javascript framework: 
 react-native

? Source Directory Path: src

? Distribution Directory 
 Path: /

? Build Command: npm run-
script build

? Start Command: npm run-
script start

? Select the authentication 
 method you want to use: AWS 
 profile

? Please choose the profile 
 you want to use: default

Para obter mais informações, 
consulte Criar um novo back-end 
do Amplify na documentação do 
Amplify Dev Center.

Observações: Oamplify 
init comando provisiona os 
seguintes recursos usando a
AWS CloudFormation: 

• Funções do AWS Identity and 
Access Management (IAM) 
para usuários autenticados e 
não autenticados (Auth Role e
Unauth Role)

• Um bucket do Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) para implantação (para o 
aplicativo de exemplo desse 
padrão, Amplify-meta.json)

• Um ambiente de back-end no
Amplify Hosting
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Adicione a autenticação do Amazon Cognito ao seu aplicativo Amplify React 
Native

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um serviço de autenticação 
do Amazon Cognito.

1. Em seu ambiente local, 
execute o seguinte comando 
a partir do diretório raiz do 
projeto (ToDoListAmplify):

amplify add auth
2. É exibida uma solicitação 

solicitando que você forneça 
informações sobre as 
configurações do serviço 
de autenticação. Insira as 
informações necessárias com 
base no seu caso de uso. 
Depois, pressione Enter.

Para a configuração do 
ToDoList aplicativo usada nesse 
padrão, aplique o exemplo de 
configuração a seguir.

Exemplo de configurações do 
serviço de autenticação

? Do you want to use the 
 default authentication and 
 security configuration? \  
Default configuration 
  
? How do you want users to 
 be able to sign in? \  
Username  

? Do you want to configure 
 advanced settings? \  
No, I am done

Observações: Oamplify 
add auth comando cria as 
pastas, arquivos e arquivos de 
dependência necessários em 
uma pasta local (amplify) dentro 
do diretório raiz do projeto. Para 
a configuração do ToDoList 
aplicativo usada nesse padrão, o
aws-exports.js é criado para essa 
finalidade.

Desenvolvedor de aplicativos

Implemente o serviço do Amazon 
Cognito na nuvem da AWS.

1. No diretório raiz do projeto, 
execute o seguinte comando 
Amplify CLI:

amplify push

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Uma solicitação para 

confirmar a implantação é 
exibida. Digite Sim. Depois, 
pressione Enter.

Observações: Para ver os 
serviços implantados em seu 
projeto, acesse o console do 
Amplify executando o seguinte 
comando:

amplify console

Instale as bibliotecas Amplify 
necessárias para o React Native 
e CocoaPods as dependências 
para iOS.

1. Instale as bibliotecas de 
cliente de código aberto 
necessárias do Amplify 
executando o seguinte 
comando no diretório raiz do 
projeto:

npm install aws-
amplify aws-amplify-
react-native \ amazon-
cognito-identity-
js @react-native-
community/netinfo \ 
@react-native-async-
storage/async-storage

2. Instale as CocoaPods 
dependências necessárias 
para iOS executando o 
seguinte comando.

npx pod-install

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe e configure o serviço 
Amplify.

No arquivo de ponto de entrada 
do aplicativo (por exemplo,
App.js), importe e carregue o 
arquivo de configuração do 
serviço Amplify inserindo as 
seguintes linhas de código:

import Amplify from 'aws-
amplify'
import config from './src/
aws-exports'
Amplify.configure(config)

Observações: Se você receber 
um erro após importar o serviço 
Amplify no arquivo de ponto de 
entrada do aplicativo, interrompa 
o aplicativo. Em seguida, 
abra o XCode e selecione
ToDoListAmplify.xcworkspace na 
pasta iOS do projeto e execute o 
aplicativo.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize o arquivo de ponto 
de entrada do seu aplicativo 
para usar o componente 
WithAuthenticator Higher-order 
(HOC).

Observações:
OwithAuthenticator HOC 
fornece fluxos de trabalho de 
login, inscrição e esquecimento 
de senhas em seu aplicativo 
usando apenas algumas linhas 
de código. Para obter mais 
informações, consulte a Opção 
1: Use componentes de interface 
de usuário pré-construídos no 
Amplify Dev Center. Além disso,
componentes de ordem superior
na documentação do React.

1. No arquivo de ponto de 
entrada do aplicativo (por 
exemplo, App.js), importe 
owithAuthenticator HOC 
inserindo as seguintes linhas 
de código:

import 
{ withAuthenticator } 
from 'aws-amplify-
react-native'

2. Exporte o WithAuthenticator 
HOC digitando o seguinte 
código:

export default 
withAuthenticator(App)

Exemplo de código HOC do 
withAuthenticator

import Amplify from 'aws-
amplify'
import config from './src/
aws-exports'
Amplify.configure(config)
import { withAuthenticator } 
 from 'aws-amplify-react-
native';

const App = () => { 
  return null;
};

export default 
 withAuthenticator(App);

Observações: No iOS Simulator, 
o aplicativo mostra a tela de login 

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
fornecida pelo serviço Amazon 
Cognito.

Teste a configuração do serviço 
de autenticação.

No Simulador do iOS, faça o 
seguinte:

1. Crie uma nova conta no 
aplicativo usando um 
endereço de e-mail real. 
Um código de verificação é 
então enviado para o e-mail 
registrado.

2. Verifique a configuração da 
conta usando o código que 
você recebe no e-mail de 
verificação.

3. Insira o nome e a senha do 
que você criou. Em seguida, 
escolha Entrar. Uma tela de 
boas-vindas é exibida.   

Observações: Você também 
pode abrir o console do Amazon 
Cognito e verificar se um novo 
usuário foi criado no Identity Pool
ou não.

Desenvolvedor de aplicativos

Connect uma AppSync API da AWS e um banco de dados do DynamoDB ao 
aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma AppSync API da 
AWS e um banco de dados do 
DynamoDB.

1. Adicione uma AppSync API 
da AWS ao seu aplicativo e 
provisione automaticamente 
um banco de dados do 
DynamoDB executando o 
seguinte comando Amplify CLI 
no diretório raiz do projeto:

amplify add api
2. É exibida uma solicitação 

solicitando que você forneça 
informações sobre as 
configurações da API e do 
banco de dados. Insira as 
informações necessárias com 
base no seu caso de uso. 
Depois, pressione Enter. O 
Amplify CLI abre o arquivo do 
esquema GraphQL em seu 
editor de texto.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para a configuração do 
ToDoList aplicativo usada nesse 
padrão, aplique o exemplo de 
configuração a seguir.

Exemplo de configurações de 
API e banco de dados

? Please select from one 
 of the below mentioned 
 services: \  
GraphQL  

? Provide API name: 
 todolistamplify

? Choose the default 
 authorization type for the 
 API \  
Amazon Cognito User Pool

Do you want to use the 
 default authentication and 
 security configuration

? Default configuration How 
 do you want users to be 
 able to sign in? \  
Username

Do you want to configure 
 advanced settings? \  
No, I am done.

? Do you want to configure 
 advanced settings for the 
 GraphQL API \  
No, I am done.

? Do you have an annotated 
 GraphQL schema? \  
No

? Choose a schema template: 
 \  
Single object with fields 
 (e.g., “Todo” with ID, 
 name, description)

? Do you want to edit the 
 schema now? \  
Yes

Exemplo de esquema GraphQL

 type Todo @model { 
   id: ID! 
   name: String! 
   description: String
}
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Implemente a AppSync API da 
AWS.

1. No diretório raiz do projeto, 
execute o seguinte comando 
Amplify CLI:

amplify push
2. É exibida uma solicitação 

solicitando que você forneça 
mais informações sobre as 
configurações da API e do 
banco de dados. Insira as 
informações necessárias 
com base no seu caso de 
uso. Depois, pressione Enter. 
Agora, seu aplicativo pode 
interagir com a AppSync API 
da AWS. 

Para a configuração do 
ToDoList aplicativo usada nesse 
padrão, aplique o exemplo de 
configuração a seguir.

Exemplo de configurações 
AppSync da API da AWS

Observações: A configuração 
a seguir cria a API GraphQL na 
AWS AppSync e uma tabela
Todo no Dynamo DB.

 ? Are you sure you want to 
 continue? Yes
? Do you want to generate 
 code for your newly created 
 GraphQL API Yes
? Choose the code generation 
 language target javascript
? Enter the file name 
 pattern of graphql queries, 
 mutations and subscriptions 
 src/graphql/**/*.js
? Do you want to generate/
update all possible GraphQL 
 operations - \  
queries, mutations and 
 subscriptions Yes
? Enter maximum statement 
 depth \
[increase from default 
 if your schema is deeply 
 nested] 2

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Connect o frontend do aplicativo 
à AppSync API da AWS.

Para usar o ToDoList aplicativo 
de exemplo fornecido nesse 
padrão, copie o código do 
arquivo App.js noios-todo-app 
GitHub repositório aws-amplify-
react-native-. Em seguida, 
integre o código de exemplo em 
seu ambiente local.

O código de exemplo fornecido 
no arquivo App.js do repositório 
faz o seguinte:

• Mostra o formulário para criar 
um ToDo item com os campos
Título e Descrição

• Exibe a lista de itens 
pendentes (título e descrição)

• Publica e busca dados 
usandoaws-amplify
métodos

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
• AWS Amplify
• Amazon Cognito
• AWS AppSync
• Amazon DynamoDB
• React (documentação do React)

Crie um visualizador avançado de arquivos de 
mainframe na nuvem da AWS

Criado por Boopatia GOPALSAMY (AWS) e Jeremiah O'Connor (AWS)

Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Sem servidor; 
migração

Carga horária: IBM

Serviços da AWS: Amazon 
Athena; AWS Lambda; Amazon 
OpenSearch Service; AWS Step 
Functions
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Resumo
Esse padrão fornece exemplos de código e etapas para ajudá-lo a criar uma ferramenta avançada para 
navegar e revisar seus arquivos de formato fixo de mainframe usando os serviços sem servidor da AWS. O 
padrão fornece um exemplo de como converter um arquivo de entrada de mainframe em um documento do 
Amazon OpenSearch Service para navegação e pesquisa. A ferramenta de visualização de arquivos pode 
ajudá-lo a obter o seguinte:

• Mantenha a mesma estrutura e layout de arquivos de mainframe para obter consistência em seu 
ambiente de migração de destino da AWS (por exemplo, você pode manter o mesmo layout para 
arquivos em um aplicativo em lote que transmite arquivos para terceiros)

• Acelere o desenvolvimento e os testes durante a migração do mainframe
• Ofereça Support às atividades de manutenção após a migração

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Uma Virtual Private Cloud (VPC) com uma sub-rede que pode ser acessada por sua plataforma legada
• Um arquivo de entrada e seu caderno correspondente de linguagem comum orientada a negócios 

(COBOL) (Nota: Para exemplos de arquivo de entrada e caderno COBOL, consulte gfs-mainframe-
solutionsno GitHub repositório. Para obter mais informações sobre os cadernos do COBOL, consulte o 
Guia de Programação do Enterprise COBOL for z/OS 6.3 no site da IBM.)

Limitações

• A análise do caderno de textos é limitada a não mais do que dois níveis aninhados (OCORRE)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Arquivos de entrada no formato FB (Fixed Blocked)
• Layout do caderno de texto do COBOL

Pilha de tecnologias alvo

• Amazon Athena
• OpenSearch Serviço Amazon
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• AWS Lambda
• AWS Step Functions

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra o processo de análise e conversão de um arquivo de entrada de mainframe 
em um documento OpenSearch de serviço para navegação e pesquisa.
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O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário ou aplicativo administrador envia arquivos de entrada para um bucket do S3 e os cadernos 
do COBOL para outro bucket do S3.

2. O bucket do S3 com os arquivos de entrada invoca uma função Lambda que inicia um fluxo de trabalho 
do Step Functions sem servidor. Observações: O uso de um acionador de eventos do S3 e da função 
Lambda para impulsionar o fluxo de trabalho do Step Functions nesse padrão é opcional. Os exemplos 
de GitHub código nesse padrão não incluem o uso desses serviços, mas você pode usar esses serviços 
com base em seus requisitos.

3. O fluxo de trabalho do Step Functions coordena todos os processos em lote das seguintes funções do 
Lambda:
• As3copybookparser.py função analisa o layout do caderno de texto e extrai atributos de campo, 

tipos de dados e deslocamentos (necessários para o processamento de dados de entrada).
• As3toathena.py função cria um layout de tabela do Athena. O Athena analisa os dados de entrada 

que são processados pelas3toathena.py função e converte os dados em um arquivo CSV.
• As3toelasticsearch.py função ingere o arquivo de resultados do bucket do S3 e envia o arquivo 

para o OpenSearch Service.
4. Os usuários acessam os OpenSearch Dashboards with OpenSearch Service para recuperar os dados 

em vários formatos de tabela e coluna e, em seguida, executar consultas nos dados indexados.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que ajuda você a analisar dados diretamente no 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando SQL padrão.

• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, por isso, você paga apenas pelo tempo de computação usado. Nesse padrão, você 
usa o Lambda para implementar a lógica básica, como analisar arquivos, converter dados e carregar 
dados no OpenSearch Service para acesso interativo a arquivos.

• O Amazon OpenSearch Service é um serviço gerenciado que ajuda você a implantar, operar e 
dimensionar clusters OpenSearch de serviços na Nuvem da AWS. Nesse padrão, você usa o 
OpenSearch Service para indexar os arquivos convertidos e fornecer recursos de pesquisa interativa 
para os usuários.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 
a interagir com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
seus recursos da AWS controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda a combinar funções do 
Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios. Nesse padrão, você 
usa Step Functions para orquestrar funções do Lambda.

Outras ferramentas

• GitHubé um serviço de hospedagem de código que fornece ferramentas de colaboração e controle de 
versão.

• Python é uma linguagem de programação de alto nível.
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Código

O código desse padrão está disponível no GitHub gfs-mainframe-patternsrepositório.

Épicos
Prepare o ambiente de destino

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o bucket do S3. Crie um bucket do S3 para 
armazenar os cadernos, arquivos 
de entrada e arquivos de saída. 
Recomendamos a seguinte 
estrutura de pastas para seu 
bucket do S3:

• copybook/
• input/
• output/
• query/
• results/

AWS geral

Crie a função s3copybookparser. 1. Crie uma função Lambda
chamadas3copybookparser
e faça o upload 
do código-fonte 
(s3copybookparser.pyecopybook.py) 
do GitHubrepositório.

2. Anexe a política do 
IAMS3ReadOnly à função 
Lambda.

AWS geral

Crie a função s3toathena. 1. Crie uma função Lambda 
chamadas3toathena e 
faça o upload do código-
fonte (s3toathena.py) do
GitHubrepositório. Configure o 
tempo limite do Lambda para 
> 60 segundos.

2. Para fornecer acesso aos 
recursos necessários, 
anexe as políticas do 
IAMAmazonAthenaFullAccess
eS3FullAccess à função 
Lambda.

AWS geral

Crie a função s3toelasticsearch. 1. Adicione uma dependência 
do Python ao seu ambiente 
Lambda. Importante: Para 
usar as3toelasticsearch
função, você deve adicionar 
a dependência do Python 
porque a função Lambda 
usa as dependências do 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
cliente Python Elasticsearch 
(Elasticsearch==7.9.0erequests_aws4auth).

2. Crie uma função Lambda 
chamadas3toelasticsearch
e faça o upload 
do código-fonte 
(s3toelasticsearch.py) 
do GitHubrepositório.

3. Importe a dependência do 
Python como uma camada 
Lambda.

4. Anexe as políticas 
do IAMS3ReadOnly
eAmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
à função Lambda.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o cluster OpenSearch de 
serviços.

Crie o cluster

1. Crie um clusterOpenSearch 
de serviços. Ao criar o cluster, 
faça o seguinte:
• Crie um usuário mestre e 

uma senha para o cluster 
que você pode usar para 
fazer login nos OpenSearch 
painéis. Observações: Essa 
etapa não é necessária se 
você usar a autenticação 
por meio do Amazon 
Cognito.

• Escolha o controle de 
acesso refinado. Isso 
oferece formas adicionais 
de controlar o acesso aos 
seus dados no OpenSearch 
Application.

2. Copie o URL do domínio 
e passe-o como a 
variável de ambiente
'HOST' para a função 
Lambdas3toelasticsearch.

Conceder acesso à função do 
IAM

Para fornecer acesso 
refinado à função IAM 
(arn:aws:iam::**:role/
service-role/
s3toelasticsearch-role-
**) da função Lambda, faça o 
seguinte:

1. Faça login no OpenSearch 
Dashboards como usuário 
primário.

2. Escolha a guia Segurança
e, em seguida, escolha
Funções, all_access, Map 
user, Backend roles.

3. Adicione o nome do recurso 
da Amazon (ARN) da 
função do IAM da função 
do Lambda e, em seguida, 
escolha Salvar. Para obter 
mais informações, consulte
Mapeamento de funções para 
usuários na documentação do 
OpenSearch Serviço.

AWS geral
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie Step Functions para 
orquestração.

1. Crie uma máquina de estado 
Step Functions com o fluxo 
padrão. A definição está 
incluída no GitHub repositório.

2. No script JSON, substitua 
os ARNs da função Lambda 
pelos ARNs da função 
Lambda em seu ambiente.

AWS geral

Implante e execute

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Carregue os arquivos de entrada 
e os cadernos de texto para o 
bucket do S3.

Baixe arquivos de amostra da 
pasta de amostra do GitHub
repositório e faça o upload dos 
arquivos para o bucket do S3 que 
você criou anteriormente.

1. Faça o 
uploadMockedcopy.cpy
eacctix.cpy vá para 
a<S3_Bucket>/copybook
pasta.

2. Faça o upload dos arquivos de 
entradaModedupdate.txt e 
deacctindex.cpy amostra 
para a<S3_Bucket>/input
pasta.

AWS geral

Invoque as Step Functions. 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console Step Functions.

2. No painel de navegação, 
escolha State machines.

3. Escolha sua máquina de 
estado e, em seguida, escolha
Iniciar execução.

4. Na caixa Entrada, insira o 
seguinte caminho de cópia/
arquivo como uma variável 
JSON para o bucket do S3 e 
escolha Iniciar execução.

{ 
  "s3_copybook_bucket_name": 
 "<BUCKET NAME>", 
  "s3_copybook_bucket_key": 
 "<COPYBOOK PATH>", 
  "s3_source_bucket_name": 
 "<BUCKET NAME", 

AWS geral
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
  "s3_source_bucket_key": 
 "INPUT FILE PATH"
}

Por exemplo:

{ 
  "s3_copybook_bucket_name": 
 "fileaidtest", 
  "s3_copybook_bucket_key": 
 "copybook/acctix.cpy", 
  "s3_source_bucket_name": 
 "fileaidtest", 
  "s3_source_bucket_key": 
 "input/acctindex"
}

Valide a execução do fluxo de 
trabalho no Step Functions.

No console do Step Functions, 
revise a execução do fluxo de 
trabalho no Inspetor gráfico. 
Os estados de execução da 
execução são codificados por 
cores para representar o status 
da execução. Por exemplo, azul 
indica Em andamento, verde 
indica Sucesso e vermelho 
indica Falha. Você também 
pode revisar a tabela na 
seção Histórico de eventos de 
execução para obter informações 
mais detalhadas sobre os 
eventos de execução.

Para ver um exemplo de 
execução gráfica de fluxo de 
trabalho, consulte o gráfico 
de Step Functions na seção
Informações adicionais desse 
padrão.

AWS geral
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide os registros de entrega na 
Amazon CloudWatch.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e 
abra o console do CloudWatch
.

2. No painel de navegação, 
expanda Logs e, em seguida, 
escolha Grupos de log.

3. Na caixa de pesquisa, 
pesquise o grupo de registros 
das3toelasticsearch
função.

Para ver um exemplo de 
registros de entrega bem-
sucedidos, consulte registros 
deCloudWatch entrega na seção
Informações adicionais desse 
padrão.

AWS geral
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Valide o arquivo formatado nos 
OpenSearch painéis e execute 
operações de arquivo.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS. Em
Analytics, escolha Amazon 
OpenSearch Service.

2. No painel de navegação, 
escolha Domínios.

3. Na caixa de pesquisa, insira 
o URL do seu domínio em
OpenSearch Painéis.

4. Escolha seu painel e, em 
seguida, faça login como 
usuário principal.

5. Procure os dados indexados 
em formato de tabela.

6. Compare o arquivo de 
entrada com o arquivo de 
saída formatado (documento 
indexado) nos OpenSearch 
painéis. A visualização do 
painel mostra os cabeçalhos 
de coluna adicionados para 
seus arquivos formatados. 
Confirme se os dados de 
origem dos seus arquivos 
de entrada não formatados 
correspondem aos dados de 
destino na visualização do 
painel.

7. Execute ações como 
pesquisar (por exemplo, 
usando nomes de campo, 
valores ou expressões), 
filtragem e operações de
DQL (Dashboard Query 
Language) em relação ao 
arquivo indexado.

AWS geral

Recursos relacionados
Referências

• Exemplo de caderno COBOL (documentação da IBM)
• BMC Compuware File-AID (documentação da BMC)

Tutoriais

• Tutorial: Uso de um acionador do Amazon S3 para invocar uma função do Lambda (documentação do 
AWS Lambda)

• Como faço para criar um fluxo de trabalho sem servidor com o AWS Step Functions e o AWS Lambda
(documentação da AWS)
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Informações adicionais

• Usando OpenSearch painéis com o Amazon OpenSearch Service (documentação da AWS)

Informações adicionais
Gráfico de Step Functions

O exemplo a seguir mostra um gráfico do Step Functions. O gráfico mostra o status da execução das 
funções do Lambda usadas nesse padrão.

CloudWatch registros de entrega

O exemplo a seguir mostra registros de entrega bem-sucedidos para a execução das3toelasticsearch
execução.

2022-08-10T 15:53:33. 033-05:00 Número de documentos de 
processamento: 100

2022-08-10T 15:53:33. 171-05:00 [INFO] 2022-08-10T 
20:53:33 .171Z 
A1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-example11111post 
https://search-
essearch-3h4uqclifeqaj2vg4mphe7ffle.us-
east-2.es.amazonaws.com:443/
_bulk [status: 200 solicitação: 
0,100s]

2022-08-10T 15:53:33. 172-05:00 Gravação em massa bem-
sucedida: 100 documentos

Entregue registros do DynamoDB para o Amazon 
S3 usando o Kinesis Data Streams e o Kinesis Data 
Firehose com o AWS CDK

Criado por Shashank Shrivastava (AWS) e Daniel Matuki da Cunha (AWS)

Repositório de código:

• Ingestão do Amazon 
DynamoDB no Amazon S3

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: sem servidor; lagos 
de dados; bancos de dados; 
armazenamento e backup

Serviços da AWS: AWS CDK; 
Amazon DynamoDB; Amazon 
Kinesis Data Firehose; Amazon 
Kinesis Data Streams; AWS 
Lambda; Amazon S3
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Resumo

Resumo
Esse padrão fornece código de exemplo e um aplicativo para entrega de registros do Amazon DynamoDB 
para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando o Amazon Kinesis Data Streams e o Amazon 
Kinesis Data Firehose. A abordagem do padrão usa construções L3 do AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) e inclui um exemplo de como realizar a transformação de dados com o AWS Lambda antes que os 
dados sejam entregues ao bucket S3 de destino na nuvem Amazon Web Services (AWS).

O Kinesis Data Streams registra modificações em nível de item em tabelas do DynamoDB e as replica 
no fluxo de dados do Kinesis. Suas aplicações podem acessar o fluxo de dados do Kinesis e visualizar 
as alterações no nível do item em tempo quase real. O Kinesis Data Streams também fornece acesso a 
outros serviços do Amazon Kinesis, como o Kinesis Data Firehose e o Amazon Kinesis Data Analytics. Isso 
significa que é possível criar aplicações que fornecem painéis em tempo real, gerar alertas, implementar 
definições de preço e de publicidade dinâmicas e realizar análises de dados sofisticadas.

Você pode usar esse padrão para seus casos de uso de integração de dados. Por exemplo, veículos de 
transporte ou equipamentos industriais podem enviar grandes volumes de dados para uma tabela do 
DynamoDB. Esses dados podem então ser transformados e armazenados em um data lake hospedado no 
Amazon S3. Em seguida, você pode consultar e processar os dados e prever possíveis defeitos usando 
serviços sem servidor, como Amazon Athena, Amazon Redshift Spectrum, Amazon Rekognition e AWS 
Glue.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Interface de Linhas de comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada. Para obter mais 

informações, consulte Conceitos básicos básicos básicos básicos
• Node.js (14.x+) e npm, instalados e configurados. Para obter mais informações, consulte Como baixar e 

instalar o Node.js e o npm nanpm documentação.
• aws-cdk (2.49+), instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos 

básicos básicos básicos básicos o CDK da AWS.
• O repositório GitHub aws-dynamodb-kinesisfirehose-sde 3 ingestões, clonado e configurado em sua 

máquina local.
• Dados de exemplo existentes para a tabela do DynamoDB. Os dados devem usar o seguinte 

formato:{"Id": {"S": "123"},"MessageData":{"S": "Hello World"}

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho para entregar registros do DynamoDB para o 
Amazon S3 usando o Kinesis Data Streams e o Kinesis Data Firehose:

O diagrama mostra o fluxo de trabalho a seguir:

1. Os dados são ingeridos usando o Amazon API Gateway como um proxy para o DynamoDB. Você 
também pode usar qualquer outra fonte para ingerir dados no DynamoDB. 

2. As alterações no nível do item são geradas quase em tempo real no Kinesis Data Streams para entrega 
ao Amazon S3.

3. O Kinesis Data Streams envia os registros para o Kinesis Data Firehose para transformação e entrega. 
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Ferramentas

4. Uma função Lambda converte os registros de um formato de registro do DynamoDB para o formato 
JSON, que contém somente os nomes e valores dos atributos do item de registro.

Ferramentas
• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 

você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.
• O AWS CDK Toolkit é um kit de desenvolvimento de nuvem de linha de comando que ajuda você a 

interagir com seu aplicativo AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).
• A Interface de Linhas de comando da AWS) é uma ferramenta de código aberto que ajuda a interagir 

com serviços da AWS por meio de comandos em seu shell de comando.
• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 

consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório GitHub aws-dynamodb-kinesisfirehose-sde 3 
ingestões.

Epopéias
Instalar e configurar o código de exemplo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale as dependências. Em sua máquina local, 
instale as dependências 
dospackage.json arquivos 
nossample-application
diretóriospattern/aws-
dynamodb-kinesisstreams-
s3 e executando os seguintes 
comandos:

1. cd <project_root>/
pattern/aws-dynamodb-
kinesisstreams-s3 

2. npm install 
3. cd <project_root>/

sample-application/
4. npm install

 

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Gere o CloudFormation modelo 
da AWS.

1. Execute o comando cd 
<project_root>/sample-
application/.

2. Execute ocdk synth
comando para gerar o 
CloudFormation modelo da 
AWS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS geral, AWS DevOps
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. AAwsDynamodbKinesisfirehoseS3IngestionStack.template.json

saída é armazenada 
nocdk.out diretório.

4. Use o AWS CDK ou o AWS 
Management Console para 
processar o modelo na AWS 
CloudFormation.

Implantar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique e implante os recursos. 1. Execute ocdk diff comando 
para identificar os tipos de 
recursos que são criados pela 
construção do AWS CDK.

2. Execute ocdk deploy
comando para implantar os 
recursos.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS geral, AWS DevOps

Ingira dados na tabela do DynamoDB para testar a solução

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inplantar os dados DynamoDB 
amostra.

1. Envie uma solicitação para sua 
tabela do DynamoDB executando 
o seguinte comando na AWS 
CLI:

aws dynamodb put-item \  
 --table-name 
 <your_table_name>  \     
 --item \
'{"Id": {"S": 
 "<primary_key_ID>"},"MessageData":
{"S": "<data>"}'

Por padrão, oput-item não 
retorna nenhum valor como 
saída se a operação for bem-
sucedida. Se a operação falhar, 
ela retornará um erro. Os dados 
são armazenados no DynamoDB 
e depois enviados para o Kinesis 
Data Streams e o Kinesis Data 
Firehose. 

Observação: você usa 
abordagens diferentes para 
adicionar dados em uma tabela 
do DynamoDB. Para obter 
mais informações, consulte

Desenvolvedor de aplicativos
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Carregar dados em tabelas
na documentação do Amazon 
DynamoDB.

Verifique se um novo objeto é 
criado no bucket do S3.

Faça login no AWS Management 
Console e monitore o bucket S3 
para verificar se um novo objeto 
foi criado com os dados que você 
enviou. 

Para obter mais informações, 
consulteget-object a 
documentação de referência da 
API Is s 3.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Limpar os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Limpe os recursos. Execute ocdk destroy
comando para excluir todos 
os recursos usados por esse 
padrão.

Desenvolvedor de aplicativos, 
General AWS

Recursos relacionados
• s3-static-site-stack .ts (GitHub repositório)
• aws-apigateway-dynamodb módulo (GitHub repositório)
• aws-kinesisstreams-kinesisfirehose-sMódulo 3 (GitHub repositório)
• Capturar dados de alterações para o DynamoDB Streams (documentação do Amazon DynamoDB)
• Usar o Kinesis Data Streams para captar alterações do DynamoDB (documentação do Amazon 

DynamoDB)

Execute tarefas de automação do AWS Systems 
Manager de forma síncrona a partir do AWS Step 
Functions

Criado por Elie El khoury (AWS)

Repositório de código:

• amazon-stepfunctions-ssm-
waitfortasktoken

Ambiente: Produção Tecnologias: sem servidor 
DevOps; operações; computação 
para o usuário final

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: AWS Systems 
Manager; AWS Step Functions
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Resumo
Esse padrão explica como integrar o Amazon Web Services (AWS) Step Functions com o AWS Systems 
Manager. Ele usa integrações de serviços do AWS SDK para chamar a startAutomationExecutionAPI do 
AWS Systems Manager com um token de tarefa de um fluxo de trabalho de máquina estadual e faz uma 
pausa até que o token retorne com uma chamada bem-sucedida ou falha. Para demonstrar a integração, 
esse padrão implementa um invólucro de documento de automação (runbook) ao redor doAWS-
RunShellScript documento e é usado.waitForTaskToken para chamar de forma síncronaAWS-
RunShellScript. Para obter mais informações sobre as integrações de serviços do AWS SDK no Step 
Functions, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions.

O AWS Step Functions é um serviço de fluxo de trabalho visual de baixo código que você pode usar 
para criar aplicativos distribuídos, automatizar processos de negócios e de TI e criar pipelines de dados 
e aprendizado de máquina usando os serviços da AWS. Os fluxos de trabalho gerenciam falhas, novas 
tentativas, paralelização, integrações de serviços e observabilidade para que você possa se concentrar em 
uma lógica de negócios de maior valor.

Automation, um recurso do AWS Systems Manager, simplifica as tarefas comuns de manutenção, 
implantação e correção para serviços da AWS, como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), 
o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), o Amazon Redshift e o Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). Automation oferece controle granular sobre a simultaneidade de suas automações. 
Por exemplo, você pode especificar quantos recursos a destinar simultaneamente e quantos erros podem 
ocorrer antes que uma automação seja interrompida.

Para obter detalhes de implementação, incluindo etapas, parâmetros e exemplos do runbook, consulte a 
seção Informações adicionais (p. 2689).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para acessar o AWS Step Functions e o 

AWS Systems Manager e o AWS Systems Manager
• Uma instância EC2 com o AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) instalado na instância
• Um perfil de instância do IAM para o Systems Manager anexado à instância em que você planeja 

executar o runbook
• Uma função do Step Functions que tem as seguintes permissões do IAM (siga o princípio do menor 

privilégio):

{ 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": "ssm:StartAutomationExecution", 
             "Resource": "*" 
 }

Versões do produto

• Esquema de documento SSM versão 0.3 ou posterior
• SSM Agent versão 2.3.672.0 ou posterior

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo
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Ferramentas

• AWS Step Functions
• Automation AWS Systems Manager Automation

Arquitetura alvo

Automação e escala

• Esse padrão fornece um CloudFormation modelo que você pode usar para implantar os runbooks em 
várias instâncias. (Consulte o repositório de implementação do GitHub Step Functions and Systems 
Manager.)

Ferramentas
Serviços da AWS

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar de modo seguro o acesso a 
recursos da AWS, controlando quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O AWS Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a combinar funções 
do AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicações essenciais aos negócios.

• O AWS Systems Manager ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestrutura em execução na 
nuvem da AWS. Ele simplifica o gerenciamento de aplicações e recursos, diminui o tempo para detectar 
e resolver problemas operacionais e ajuda você a gerenciar seus recursos da AWS da de modo seguro 
e em grande escala.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório de implementação do GitHub Step Functions and 
Systems Manager. 

Epopéias
Criar AutoAutomation do Automation

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça download do 
CloudFormation modelo do.

Baixe ossm-automation-
documents.cfn.json modelo 
dacloudformation  pasta do 
GitHub repositório.

AWS DevOps

Crie Systbooks do Automation. Entre no Console de 
Gerenciamento da AWS, abra 
o  CloudFormation Console 
da AWS e implemente o 
modelo do. Para obter mais 
informações sobre a implantação 
de CloudFormation modelos 
da AWS, consulte Criação de 
uma pilha no CloudFormation 

AWS DevOps

2686

https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
https://github.com/aws-samples/amazon-stepfunctions-ssm-waitfortasktoken
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stack.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
console da AWS na 
CloudFormation documentação. 
O CloudFormation modelo 
implanta três recursos:

• SfnRunCommandByInstanceIds— 
Runbook que permite 
executarAWS-
RunShellScript usando IDs 
de instância

• SfnRunCommandByTargets— 
Runbook que permite que você 
corraAWS-RunShellScript
usando alvos

• SSMSyncRole— A função do 
IAM assumida pelos runbooks

Crie uma máquina de estado de amostra

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma máquina de estado de 
teste.

Siga as instruções no Guia 
do desenvolvedor do AWS 
Step Functions para criar e 
executar uma máquina estadual. 
Para definição, use o código a 
seguir. Certifique-se de atualizar 
oInstanceIds  valor com 
a ID de uma instância válida 
habilitada pelo Systems Manager 
em sua conta.

{ 
  "Comment": "A description 
 of my state machine", 
  "StartAt": 
 "StartAutomationWaitForCallBack", 
  "States": { 
    
 "StartAutomationWaitForCallBack": 
 { 
      "Type": "Task", 
      "Resource": 
 "arn:aws:states:::aws-
sdk:ssm:startAutomationExecution.waitForTaskToken", 
      "Parameters": { 
        "DocumentName": 
 "SfnRunCommandByInstanceIds", 
        "Parameters": { 
          "InstanceIds": [ 
            
 "i-1234567890abcdef0" 
          ], 
          "taskToken.
$": "States.Array($
$.Task.Token)", 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
         
 "workingDirectory": [ 
            "/home/ssm-
user/" 
          ], 
          "Commands": [ 
            "echo \"This is 
 a test running automation 
 waitForTaskToken\" >> 
 automation.log", 
            "sleep 100" 
          ] 
        } 
      }, 
      "End": true 
    } 
  }
}

Esse código chama o 
runbook para executar dois 
comandos que demonstram 
awaitForTaskToken 
chamada para o Systems 
Manager Automation.   A tarefa 
grava “Este é um waitForTask 
token de automação em 
execução de teste” no/home/
ssm-user/automation.log
arquivo e, em seguida, dorme 
por 100 segundos antes de 
responder com o token da tarefa 
e liberar a próxima tarefa no fluxo 
de trabalho.

Se você quiser chamar 
oSfnRunCommandByTargets 
runbook em vez disso, substitua 
aParameters  seção do código 
anterior pela seguinte:

"Parameters": { 
          "Targets": [ 
            { 
              "Key": 
 "InstanceIds", 
              "Values": [ 
                
 "i-02573cafcfEXAMPLE", 
                
 "i-0471e04240EXAMPLE" 
              ] 
            } 
          ],
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize a função do IAM para a 
máquina de estado.

A etapa anterior cria 
automaticamente uma função de 
IAM dedicada para a máquina 
estadual. No entanto, ele não 
concede permissões para 
chamar o runbook. Atualize 
a função adicionando as 
permissões a seguir:

{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": 
 "ssm:StartAutomationExecution", 
      "Resource": "*" 
 }

AWS DevOps

Valide as chamadas síncronas. Execute a máquina de estado 
para validar a chamada síncrona 
entre o Step Functions e o 
Systems Manager Automation. 

Para obter um exemplo de saída, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2689). 

AWS DevOps

Recursos relacionados
• Introdução ao AWS Step Functions (Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions)
• Aguarde uma chamada com o token da tarefa (Guia do desenvolvedor do AWS Step functions, padrões 

de integração de serviços)
• Chamadas de API send_task_success e send_task_failure (documentação do Boto3) 
• AWS Systems Manager Automation (Guia do usuário do AWS Systems Manager Manager Manager)

Informações adicionais
Detalhes da implantação

Esse padrão fornece um CloudFormation modelo da AWS que implanta dois runbooks do Systems 
Manager:

• SfnRunCommandByInstanceIds executa oAWS-RunShellScript comando usando IDs de 
instância.

• SfnRunCommandByTargets executa oAWS-RunShellScript comando usando alvos.

Cada runbook implementa três etapas para obter uma chamada síncrona ao usar a.waitForTaskToken
opção em Step Functions.

Etapa Ação Descrição
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1 RunCommand Executa oRunShellScript 
comando.

2 SendTaskFailure É executado quando a etapa 1 
é abortada ou cancelada. Ele 
chama a API send_task_failure
do Step Functions, que aceita 
três parâmetros como entrada: 
o token passado pela máquina 
de estado, o erro de falha e uma 
descrição da causa da falha.

3 SendTaskSuccess É executado quando a etapa 1 
é bem-sucedida. Ele chama a 
API send_task_success do Step 
Functions, que aceita o token 
passado pela máquina de estado 
como entrada.

Parâmetros do Runbook

SfnRunCommandByInstanceIdslivro de execução

Nome do parâmetro Type Opcional ou obrigatório Descrição

executionTimeout Inteiro Optional O tempo, em segundos, 
para um comando ser 
concluído antes de ser 
considerado como tendo 
falhado. O padrão é 
de 3600 (uma hora). 
O valor máximo é de 
172.800 (48 horas).

workingDirectory String Optional O caminho para o 
diretório de trabalho em 
sua instância.

Commands StringList Obrigatório O script de shell 
ou comando a ser 
executado.

InstanceIds StringList Obrigatório Os IDs das instâncias 
da nas quais você 
deseja executar o 
comando.

taskToken String Obrigatório O token de tarefa a ser 
usado para respostas de 
retorno de chamada.

SfnRunCommandByTargetslivro de execução

Name (Nome) Type Opcional ou obrigatório Descrição
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executionTimeout Inteiro Optional O tempo, em segundos, 
para um comando ser 
concluído antes de ser 
considerado como tendo 
falhado. O padrão é 
de 3600 (uma hora). 
O valor máximo é de 
172.800 (48 horas).

workingDirectory String Optional O caminho para o 
diretório de trabalho em 
sua instância.

Commands StringList Obrigatório O script de shell 
ou comando a ser 
executado.

Targets MapList Obrigatório Uma matriz de critérios 
de pesquisa que 
identifica instâncias 
usando pares de 
valores-chave que você 
especifica. Por exemplo:
[{"Key":"InstanceIds","Values":
["i-02573cafcfEXAMPLE","i-0471e04240EXAMPLE"]}]

taskToken String Obrigatório O token de tarefa a ser 
usado para respostas de 
retorno de chamada.

Saída de amostra

A tabela a seguir fornece um exemplo de saída da função step. Isso mostra que o tempo total de execução 
é superior a 100 segundos entre a etapa 5 (TaskSubmitted) e a etapa 6 (TaskSucceeded). Isso 
demonstra que a função de etapa aguardou a conclusão do comando “sleep 100" antes de passar para a 
próxima tarefa no fluxo de trabalho.

ID Type Etapa Recurso Tempo 
decorrido (ms)

Time stamp

1 ExecutionStarted - 0 11 de março 
de 2022 
02:50:34 .303

2 TaskStateEnteredStartAutomationWaitForCallBack- 40 11 de março 
de 2022 
02:50:34 .343

3 TaskScheduledStartAutomationWaitForCallBack- 40 11 de março 
de 2022 
02:50:34 .343

4 TaskStarted StartAutomationWaitForCallBack- 154 11 de março 
de 2022 
02:50:34 .457
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Use uma abordagem sem servidor 

para unir os serviços da AWS

5 TaskSubmittedStartAutomationWaitForCallBack- 657 11 de março 
de 2022 
02:50:34 .960

6 TaskSucceededStartAutomationWaitForCallBack- 103835 11 de março 
de 2022 
02:52:18 .138

7 TaskStateExitedStartAutomationWaitForCallBack- 103860 11 de março 
de 2022 
02:52:18 .163

8 ExecutionSucceeded - 103897 11 de março 
de 2022 
02:52:18 .200

Conecte os serviços da AWS usando uma 
abordagem sem servidor

Criado por Aniket Braganza (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: sem servidor; nativo 
da nuvem; desenvolvimento 
e teste de software;; DevOps 
Modernização; Infraestrutura

Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon SNS; Amazon SQS; 
AWS Lambda

Resumo
Este padrão demonstra uma abordagem escalável e sem servidor para o processamento de um arquivo 
enviado por meio do intermédio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), e AWS Lambda. O 
exemplo do arquivo enviado é para fins de demonstração. Você pode usar uma abordagem sem servidor 
para concluir outras tarefas conectando a combinação de serviços da AWS que são necessários para 
atingir suas metas de negócios. A abordagem sem servidor emprega um fluxo de trabalho assíncrono que 
depende de notificações orientadas por eventos, armazenamento resiliente e computação de função como 
serviço (FaaS) para processar solicitações. Você pode usar a abordagem sem servidor para escalar para 
atender à demanda e, ao mesmo tempo, minimizar os custos.

Observação: há várias opções para conectar os serviços da AWS por meio de uma abordagem sem 
servidor. Por exemplo, você pode usar uma abordagem que combina o Lambda com o Amazon S3 em 
vez do Amazon SNS e do Amazon SQS. No entanto, esse padrão usa o Amazon SNS e o Amazon SQS 
porque essa abordagem possibilita adicionar vários pontos de integração ao processo de invocação do 
Lambda durante uma notificação de evento e estender a implementação para incluir vários ouvintes em 
uma orquestração sem servidor, minimizando a quantidade de sobrecarga de processamento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Acesso programático à conta da AWS. Para obter mais informações, consulte:
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• Pré-requisitos na documentação do AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
• Pré-requisitos da documentação da AWS (CLI da AWS)

• AWS CDK, instalado
• AWS CLI, instalado e configurado
• Python 3.9

Versões do produto

• AWS CDK 2.x
• Python 3.9

Arquitetura
O diagrama a seguir ilustra como serviços da AWS em cadeia podem permitir que um usuário faça upload 
de um arquivo para processamento do arquivo do S3:

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário faz upload do arquivo para seu bucket do S3.
2. O upload inicia um evento do S3 que publica uma mensagem em um tópico do SNS. A mensagem 

contém os detalhes do evento do S3.
3. A mensagem publicada no tópico do SNS é inserida em uma fila SQS, que é assinada e recebe 

notificações sobre esse tópico.
4. Uma função Lambda examina a fila do SQS (como fonte de eventos) e espera que as mensagens sejam 

processadas.
5. Quando a função Lambda recebe mensagens da fila do SQS, ela as processa e confirma o recebimento 

dessas mensagens.
6. Se uma mensagem não for processada pelo Lambda, essa mensagem será retornada à fila do SQS e, 

eventualmente, transferida para uma fila de inatividade do SQS.

Pilha de tecnologia

• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• AWS Lambda

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ajuda você a coordenar e gerenciar a troca de 
mensagens entre editores e clientes, incluindo servidores web e endereços de e-mail.

• O Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) fornece uma fila hospedada segura, durável e 
disponível que ajuda a integrar e desacoplar sistemas de software e componentes distribuídos.
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• O AWS Lambda é um serviço de computação que ajuda você a executar o código sem precisar 
provisionar ou gerenciar servidores. Ele executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, para que você pague apenas pelo tempo de computação usado.

Outras ferramentas

• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é a principal ferramenta para interagir com seu aplicativo 
AWS CDK. Ele executa seu aplicativo, interroga o modelo de aplicativo que você definiu e produz e 
implanta os CloudFormation modelos da AWS gerados pelo AWS CDK.

• A Interface da AWS (AWS CLI da AWS) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você a interagir 
com serviços da AWS por meio de comandos no shell da linha de comando.

• Python é uma linguagem de programação de propósito geral interpretada de alto nível.

Código

O código para esse padrão está disponível no repositório GitHub Chaining S3 to SNS to SQS to Lambda.

Epopéias
Desenvolva seu ambiente sem servidor

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Clone o repositório e navegue 
até apython/s3-sns-sqs-
lambda-chain pasta.

Desenvolvedor de aplicativos

Configurar um ambiente virtual. 1. No AWS CDK, execute 
opython3 -m venv .venv
comando.

2. Execute osource .venv/
bin/activate comando 
no macOS/Linux ou.venv
\Scripts\activate.bat
no Windows.

Desenvolvedor de aplicativos

Instale as dependências. Execute o comando
pip install -r 
requirements.txt.

Desenvolvedor de aplicativos

Teste a CloudFormation pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute testes unitários. 1. Execute o comando
pip install -r 
requirements-dev.txt.

2. (Opcional) Execute ocdk 
synth --no-staging > 
template.yml comando 
para gerar a CloudFormation 
pilha. Importante: você pode 

Desenvolvedor de aplicativos, 
engenheiro de testes
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Mais padrões

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
inspecionar a pilha, mas evite 
gerar os recursos e artefatos 
prontos.

3. Execute opytest comando 
para executar todos os testes 
de unidade.

4. (Opcional) Execute 
opytest tests/unit/
<test_filename> comando 
para executar testes para um 
arquivo específico.

Implante a CloudFormation pilha

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configurar o ambiente de 
bootstrap.

Siga as instruções em
Bootstrapping na documentação 
da AWS para inicializar o 
ambiente para implantação do 
AWS CDK em cada região da 
AWS em que a CloudFormation 
pilha será implantada.

Nota: Esta etapa exige que você 
tenha credenciais com acesso 
programático.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, engenheiro 
de dados

Implante a CloudFormation pilha. Execute ocdk deploy comando 
para criar e implantar a pilha na 
conta da AWS.

Desenvolvedor de aplicativos, 
DevOps engenheiro, AWS 
DevOps

Limpar recursos do ambiente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua a CloudFormation pilha e 
remova os recursos associados.

Para excluir a CloudFormation 
pilha que foi criada e remover 
todos os recursos associados, 
execute o comandorun cdk
destroy.

Desenvolvedor de aplicativos

Mais padrões
• Acesse, consulte e junte tabelas do Amazon DynamoDB usando o Athena (p. 110)
• Automatize a exclusão de recursos da AWS usando aws-nuke (p. 1169)
• Automatize a implantação de aplicativos aninhados usando o AWS SAM (p. 2144)
• Arquive itens automaticamente no Amazon S3 usando o TTL do DynamoDB (p. 2067)

2695

https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/bootstrapping.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
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• Crie uma arquitetura sem servidor com vários inquilinos no Amazon OpenSearch Service (p. 2091)
• Segredos de cache usando extensões do AWS Lambda (p. 2121)
• Calcule o valor em risco (VaR) usando os serviços da AWS (p. 16)
• Copie produtos do AWS Service Catalog em diferentes contas e regiões da AWS (p. 1192)
• Crie pipelines dinâmicos de CI para projetos Java e Python automaticamente (p. 776)
• Decomponha monólitos em microsserviços usando CQRS e fornecimento de eventos (p. 2265)
• Implemente um aplicativo de página única baseado em React no Amazon S3 e CloudFront (p. 2803)
• Implante uma API do Amazon API Gateway em um site interno usando endpoints privados e um 

Application Load Balancer (p. 2807)
• Implantar e depurar clusters do Amazon EKS (p. 311)
• Implemente e gerencie um data lake sem servidor na nuvem da AWS usando a infraestrutura como 

código (p. 451)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
• Gere dinamicamente uma política do IAM com o IAM Access Analyzer usando Step Functions (p. 2502)
• Certifique-se de que o registro do Amazon EMR no Amazon S3 esteja ativado no lançamento (p. 35)
• Estimar o custo de uma tabela do DynamoDB para capacidade sob demanda (p. 546)
• Gere recomendações personalizadas e reclassificadas usando o Amazon Personalize (p. 1123)
• Gere dados de teste usando um trabalho do AWS Glue e Python (p. 39)
• Implemente o padrão de saga sem servidor usando o AWS Step Functions (p. 2175)
• Melhore o desempenho operacional habilitando o Amazon DevOps Guru em várias regiões, contas e 

OUs da AWS com o AWS CDK (p. 1206)
• Lance um CodeBuild projeto em todas as contas da AWS usando Step Functions e uma função proxy 

Lambda (p. 853)
• Migre cargas de trabalho do Apache Cassandra para o Amazon Keyspaces usando o AWS Glue (p. 56)
• Organize um pipeline de ETL com validação, transformação e particionamento usando o AWS Step 

Functions (p. 98)
• Execute cargas de trabalho programadas e orientadas por eventos em grande escala com o AWS 

Fargate (p. 2242)
• Ofereça conteúdo estático em um bucket do Amazon S3 por meio de uma VPC usando a Amazon 

CloudFront (p. 419)
• Desative os controles padrão de segurança em todas as contas de membros do Security Hub em um 

ambiente com várias contas (p. 2615)
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Execute testes unitários usando a AWS CodeBuild

Desenvolvimento e teste de software
Tópicos

• Execute testes de unidade para um aplicativo Node.js GitHub usando a AWS CodeBuild (p. 2697)
• Mais padrões (p. 2703)

Execute testes de unidade para um aplicativo 
Node.js GitHub usando a AWS CodeBuild

Criado por Thomas Scott (AWS) e Jean-Baptiste Guillois (AWS)

Repositório de código:

• Amostra de testes do Node JS

Ambiente: Produção Tecnologias: desenvolvimento e 
teste de software

Serviços da AWS: AWS 
CodeBuild

Resumo
Esse padrão fornece exemplos de código-fonte e componentes de teste de unidade chave para uma 
API de jogo Node.js. Também inclui instruções para executar esses testes de unidade a partir de um 
GitHub repositório usando a AWS CodeBuild, como parte de seu fluxo de trabalho de integração e entrega 
contínuas (CI/CD).

O teste unitário é um processo de desenvolvimento de software no qual diferentes partes de um aplicativo, 
chamadas unidades, são testadas de forma individual e independente para a operação correta. Os 
testes validam a qualidade do código e confirmam que ele funciona conforme o esperado. Outros 
desenvolvedores também podem facilmente se familiarizar com sua base de código consultando os testes. 
Os testes unitários reduzem o tempo future de refatoração, ajudam os engenheiros a se familiarizarem 
com sua base de código mais rapidamente e fornecem confiança no comportamento esperado.

O teste unitário envolve o teste de funções individuais, incluindo funções do AWS Lambda. Para criar 
testes unitários, você precisa de uma estrutura de teste e uma forma de validar testes (asserções). Os 
exemplos de código nesse padrão usam a estrutura de teste Mocha e a biblioteca de asserções Chai. 

Para obter mais informações sobre testes unitários e exemplos de componentes de teste, consulte a seção
Informações adicionais (p. 2701).

Pré-requisitos e limitações
• Uma conta ativa da AWS com CodeBuild as permissões corretas
• Uma GitHub conta (veja as instruções para se inscrever)
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• Git (veja as instruções de instalação)
• Um editor de código para fazer alterações e enviar seu código GitHub (por exemplo, você pode usar o

AWS Cloud9)

Arquitetura
Esse padrão implementa a arquitetura mostrada no diagrama a seguir

Ferramentas
Ferramentas

• Git ─ O Git é um sistema de controle de versão que você pode usar para desenvolvimento de código.
• AWS Cloud9 ─ O AWS Cloud9 é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE do oferece uma 

experiência de edição de código completa com suporte para várias linguagens de programação e 
depuradores de tempo de execução, além de um terminal integrado. Ele contém um conjunto de 
ferramentas usadas para codificar, compilar, executar, testar e depurar software, e ajuda você a liberar 
software para a nuvem. Você acessa o AWS Cloud9 IDE por meio de um navegador da web.

• AWS CodeBuild ─ CodeBuild A AWS é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que 
compila o código-fonte, executa testes e produz pacotes de software prontos para implantação. Com 
CodeBuild, você não precisa provisionar, gerenciar e escalar seus próprios servidores de compilação. 
CodeBuild escala continuamente e processa várias compilações simultaneamente, para que suas 
compilações não fiquem esperando em uma fila. Você pode começar a usar ambientes de compilação 
pré-empacotados rapidamente ou criar ambientes de compilação personalizados que usem suas 
próprias ferramentas de compilação. Com CodeBuild, você é cobrado por minuto pelos recursos 
computacionais que usa.

Código

O código-fonte desse padrão está disponível em GitHub, no repositório de aplicativos de teste de unidade 
de jogo Sample. Você pode criar seu próprio GitHub repositório a partir dessa amostra (opção 1) ou usar 
o repositório de amostra diretamente (opção 2) para esse padrão. Siga as instruções para cada opção na 
próxima seção. A opção que você seguir dependerá do seu caso de uso.

Epopéias
Opção 1 - Execute testes de unidade em seu GitHub repositório pessoal com 
CodeBuild

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie seu próprio GitHub 
repositório com base no projeto 
de amostra.

1. Faça login em GitHub.
2. Crie um repositório Para obter 

instruções, consulte a GitHub 
documentação.

3. Clone e envie o repositório 
de amostra para o novo 
repositório em sua conta.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um CodeBuild projeto 1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o 
CodeBuild console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
codesuite/codebuild/home.

2. Selecione Create build project 
(Criar projeto de compilação).

3. Na seção Configuração do 
projeto, em Nome do projeto, 
digite aws-tests-sample-node-
js.

4. Na seção Fonte, em Provedor 
de origem, escolha GitHub.

5. Em Repositório, escolha
Repositório em minha GitHub 
conta e cole o URL em seu 
GitHub repositório recém-
criado.

6. Na seção Eventos do 
webhook de origem primária,
selecione Reconstruir sempre 
que uma alteração de 
código for enviada para esse 
repositório.

7. Para o tipo de evento, escolha
PUSH. 

8. Na seção Ambiente, escolha
Imagem gerenciada, Amazon 
Linux 2 e a imagem mais 
recente.

9. Deixe as configurações 
padrão para todas as outras 
opções e escolha Criar projeto 
de construção.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Comece a compilação. Na página Review (Revisão), 
escolha Start build (Iniciar 
compilação) para executar a 
compilação.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Opção 2 - Executar testes de unidade em um repositório público com CodeBuild

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um novo projeto de 
CodeBuild construção.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o 
CodeBuild console em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
codesuite/codebuild/home.

2. Selecione Create build project 
(Criar projeto de compilação).

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
3. Na seção Configuração do 

projeto, em Nome do projeto, 
digite aws-tests-sample-node-
js.

4. Na seção Fonte, em Provedor 
de origem, escolha GitHub.

5. Em Repositório, escolha
Repositório público e cole o 
URL: https://github.com/aws-
samples/node-js-tests-sample.

6. Na seção Ambiente, escolha
Imagem gerenciada, Amazon 
Linux 2 e a imagem mais 
recente.

7. Deixe as configurações 
padrão para todas as outras 
opções e escolha Criar projeto 
de construção.

Comece a compilação. Na página Review (Revisão), 
escolha Start build (Iniciar 
compilação) para executar a 
compilação.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Analise os testes unitários

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Veja os resultados dos testes. No CodeBuild console, revise os 
resultados do teste unitário do 
CodeBuild trabalho. Eles devem 
corresponder aos resultados 
mostrados na seção Informações 
adicionais (p. 2701).

Esses resultados validam a 
integração do GitHub repositório 
com CodeBuild o. 

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps

Aplique um webhook. Agora você pode aplicar 
um webhook para iniciar 
automaticamente uma 
compilação sempre que enviar 
alterações de código para 
a ramificação principal do 
seu repositório. Para obter 
instruções, consulte a CodeBuild 
documentação.

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador da AWS, AWS 
DevOps
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Recursos relacionados
• Exemplo de aplicativo de teste de unidade de jogo (GitHub repositório com código de amostra)
• CodeBuild Documentação da AWS
• GitHub eventos de webhook (CodeBuild documentação)
• Criando um novo repositório (GitHub documentação)

Informações adicionais
Resultados do teste unitário

No CodeBuild console, você verá os seguintes resultados do teste após a criação bem-sucedida do 
projeto. 

Exemplos de componentes de teste unitário

Esta seção descreve os quatro tipos de componentes de teste usados em testes unitários: afirmações, 
espiões, esboços e simulações. Ele inclui uma breve explicação e um exemplo de código de cada 
componente. 

Afirmações

Uma afirmação é usada para verificar um resultado esperado. Esse é um componente de teste importante 
porque valida a resposta esperada de uma determinada função. O exemplo de asserção a seguir valida 
que o ID retornado está entre 0 e 1000 ao inicializar um novo jogo.

const { expect }  = require('chai');
const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () => { 
 it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() { 
      const game = new Game(); 
      expect(game.id).is.above(0).but.below(1000) 
 });
});

Espiões

Um espião é usado para observar o que está acontecendo quando uma função está sendo executada. 
Por exemplo, convém validar se a função foi chamada corretamente. O exemplo a seguir mostra que os 
métodos start e stop são chamados em um objeto da classe Game.

const { expect }  = require('chai');
const { spy } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () => { 
   it('should verify that the correct function is called', () => { 
      const spyStart = spy(Game.prototype, "start"); 
      const spyStop = spy(Game.prototype, "stop"); 
      
      const game = new Game(); 

2701

https://github.com/aws-samples/node-js-tests-sample
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/github-webhook.html
https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Informações adicionais

      game.start(); 
      game.stop(); 
      
      expect(spyStart.called).to.be.true 
      expect(spyStop.called).to.be.true 
    });
});

Esboços

Um stub é usado para substituir a resposta padrão de uma função. Isso é especialmente útil quando a 
função faz uma solicitação externa, porque você deseja evitar fazer solicitações externas a partir de testes 
de unidade. (As solicitações externas são mais adequadas para testes de integração, que podem testar 
fisicamente as solicitações entre diferentes componentes.) No exemplo a seguir, um stub força um ID de 
retorno da função getId.

const { expect }  = require('chai');
const {.stub } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () =>  { 
   it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() { 
      let generateIdStub = stub(Game.prototype, 'getId').returns(999999); 

      const game = new Game(); 

      expect(game.getId).is.equal(999999); 

      generateIdStub.restore(); 
    });
});

Zombarias

Uma simulação é um método falso que tem um comportamento pré-programado para testar diferentes 
cenários. Uma simulação pode ser considerada uma forma estendida de um esboço e pode realizar várias 
tarefas simultaneamente. No exemplo a seguir, uma simulação é usada para validar três cenários:

• A função é chamada 
• A função é chamada com argumentos
• Função retorna o número inteiro 9

const { expect }  = require('chai');
const {.mock } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () =>  { 
   it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() { 
      let mock = mock(Game.prototype).expects('getId').withArgs().returns(9); 

      const game = new Game(); 
      const id = get.getId(); 

      mock.verify(); 
      expect(id).is.equal(9); 
    });
});
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Mais padrões
• Autentique usuários do aplicativo React usando o Amazon Cognito e o AWS Amplify (p. 2796)
• Automatize a exclusão de recursos da AWS usando aws-nuke (p. 1169)
• Anexe automaticamente uma política gerenciada pela AWS para o Systems Manager aos perfis de 

instância do EC2 usando o Cloud Custodian e o AWS CDK (p. 718)
• Crie um pipeline de processamento de vídeo usando o Amazon Kinesis Video Streams e o AWS 

Fargate (p. 167)
• Segredos de cache usando extensões do AWS Lambda (p. 2121)
• Conecte os serviços da AWS usando uma abordagem sem servidor (p. 2692)
• Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle em tipo de dados booleano para Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1284)
• Implemente um aplicativo em cluster no Amazon ECS usando o AWS Copilot (p. 297)
• Implante funções do Lambda em Python (p. 284)
• Gere um endereço IP de saída estático usando uma função Lambda, Amazon VPC e uma arquitetura 

sem servidor (p. 334)
• Gere dados de teste usando um trabalho do AWS Glue e Python (p. 39)
• Modernize os aplicativos ASP.NET Web Forms na AWS (p. 2212)
• Execute um contêiner Docker da API web ASP.NET Core em uma instância Linux do Amazon 

EC2 (p. 390)
• Execute testes unitários para trabalhos de ETL em Python no AWS Glue usando a estrutura 

pytest (p. 871)
• Transfira dados do Db2 z/OS em grande escala para o Amazon S3 em arquivos CSV (p. 2025)
• Valide localmente o código Account Factory para Terraform (AFT) (p. 1063)
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Permitir acesso de gravação de instâncias 

do EC2 aos buckets do S3 no AMS

Armazenamento e backup
Tópicos

• Permitir acesso de gravação de instâncias do EC2 aos buckets do S3 em contas AMS (p. 2704)
• Automatize a ingestão de fluxos de dados em um banco de dados Snowflake usando Snowflake 

Snowpipe, Amazon S3, Amazon SNS e Amazon Kinesis Data Firehose (p. 2708)
• Criptografe automaticamente volumes novos e existentes do Amazon EBS (p. 2715)
• Faça backup dos servidores Sun SPARC no emulador Stromasys Charon-SSP na nuvem 

AWS (p. 2722)
• Faça backup e arquive dados no Amazon S3 com o Veeam Backup & Replication (p. 2740)
• Faça backup e arquive dados de mainframe no Amazon S3 usando o Model9 Manager (p. 2754)
• Configurar o Veritas NetBackup para o VMware Cloud on AWS (p. 2772)
• Migre dados de um ambiente Hadoop local para o Amazon S3 usando DistCp com a AWS PrivateLink 

para Amazon S3 (p. 2777)
• Uso CloudEndure para recuperação de desastres de um banco de dados local (p. 2786)
• Mais padrões (p. 2795)

Permitir acesso de gravação de instâncias do EC2 
aos buckets do S3 em contas AMS

Criado por Mansi Suratwala (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Armazenamento 
e backup; bancos de dados; 
segurança, identidade, 
conformidade; operações

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon S3; 
AWS Managed Services

Resumo
O AWS Managed Services (AMS) ajuda você a operar sua infraestrutura da Amazon Web Services (AWS) 
com mais eficiência e segurança. As contas AMS têm barreiras de segurança para a administração 
padronizada de seus recursos da AWS. Uma barreira é que os perfis de instância padrão do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não permitem o acesso de gravação aos buckets do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3). No entanto, sua organização pode ter vários buckets do S3 e exigir 
mais controle sobre o acesso das instâncias do EC2. Por exemplo, você pode querer armazenar backups 
de banco de dados de instâncias do S3. 

Esse padrão explica como usar as Solicitações de Mudança (RFCs) para permitir que suas instâncias 
do EC2 tenham acesso de gravação aos buckets do S3 em sua conta AMS. Uma RFC é uma solicitação 
criada por você ou pelo AMS para fazer uma alteração em seu ambiente gerenciado e que inclui uma ID de 
tipo de alteração (CT) para uma operação específica.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta AMS Advanced. Para obter mais informações sobre isso, consulte os planos de operações 
do AMS na documentação do AWS Managed Services. 

• Acesso à função do customer-mc-user-role AWS Identity and Access Management (IAM) para enviar 
RFCs. 

• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada com as instâncias do EC2 
em sua conta do SSSM. 

• Uma compreensão de como criar e enviar RFCs no AMS. Para obter mais informações sobre isso, 
consulte Quais são os tipos de alteração do AMS? na documentação do AWS Managed Services.

• Uma compreensão dos tipos de mudança manual e automatizada (CTs). Para obter mais informações 
sobre isso, consulte CTs automatizados e manuais na documentação do AWS Managed Services.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• GEMAS 
• AWS CLI
• Amazon EC2
• Amazon S3
• IAM

Ferramentas
• A Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto que ajuda você 

a interagir com serviços da AWS por meio de comandos em seu shell da linha de comando.
• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 

seus recursos da AWS, controlando quem é autenticado e autorizado a usá-los.
• O AWS Managed Services (AMS) ajuda você a operar sua infraestrutura da AWS com mais eficiência e 

segurança. 
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 

em nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 

na Nuvem da AWS. Você pode iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e escalá-los 
rapidamente.

Epopeias
Crie um bucket do S3 com um RFC

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3 usando 
uma RFC automatizada.

1. Faça login na sua conta AMS,
escolha a página Escolher tipo 

Administrador de sistemas da 
AWS, desenvolvedor da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de alteração, escolha RFCs e 
escolha Criar RFC. 

2. Envie o RFC automatizado 
Create S3 Bucket. 

Observações: Certifique-se de 
registrar o nome do bucket do 
S3.

Crie um perfil de instância do IAM e associe-o às instâncias do EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Envie um RFC manual para criar 
uma função do IAM.

Quando uma conta AMS é 
integrada, um customer-mc-ec 
perfil de instância IAM padrão de 
2 instâncias é criado e associado 
a cada instância do EC2 em 
sua conta do AMS. No entanto, 
o perfil da instância não tem 
permissões de gravação em seus 
buckets do S3.

Para adicionar as permissões 
de gravação, envie o manual 
Create IAM Resource RFC 
para criar uma função do IAM 
que tenha as três políticas a 
seguir: customer_ec2_instance_, 
customer_deny_policy e 
customer_ec2_s3_integration_policy. 

Importante: As políticas 
customer_ec2_instance_ 
e customer_deny_policy 
já existem em sua conta 
do AMS. No entanto, você 
precisa criar a política 
customer_ec2_s3_integration_policy 
usando o seguinte exemplo de 
política:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
         "Service": 
 "ec2.amazonaws.com" 
      }, 
       "Action": 
 "sts:AssumeRole" 

Administrador de sistemas da 
AWS, desenvolvedor da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
    } 
  ]
} 
  
Role Permissions:
{ 
     "Version": 
 "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
        { 
             "Action": [ 
                 
 "s3:ListBucket", 
                 
 "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::", 
             "Effect": 
 "Allow" 
        }, 
        { 
             "Action": [ 
                 
 "s3:GetObject", 
                 
 "s3:PutObject", 
                 
 "s3:ListMultipartUploadParts", 
                 
 "s3:AbortMultipartUpload" 
            ], 
             "Resource": 
 "arn:aws:s3:::/*", 
             "Effect": 
 "Allow" 
        } 
    ]
}

Envie uma RFC manual para 
substituir o perfil da instância do 
IAM.

Envie uma RFC manual para 
associar as instâncias EC2 
de destino ao novo perfil de 
instância do IAM.

Administrador de sistemas da 
AWS, desenvolvedor da AWS

Teste uma operação de cópia no 
bucket do S3.

Teste uma operação de cópia 
no bucket do S3 executando 
o seguinte comando na AWS 
CLI:aws s3 cp test.txt 
s3://<S3 Bucket>/
test2.txt

Administrador de sistemas da 
AWS, desenvolvedor da AWS

Recursos relacionados
• Crie um perfil de instância do Amazon EC2
• Criar um bucket do S3 (usando o console do Amazon S3, AWS SDKs ou AWS CLI)
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dados em um banco de dados Snowflake

Automatize a ingestão de fluxos de dados em um 
banco de dados Snowflake usando Snowflake 
Snowpipe, Amazon S3, Amazon SNS e Amazon 
Kinesis Data Firehose

Criado por Bikash Chandra Rout (AWS)

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Armazenamento e 
backup

Resumo
Esse padrão descreve como você pode usar serviços na nuvem da Amazon Web Services (AWS) para 
processar um fluxo contínuo de dados e carregá-lo em um banco de dados Snowflake. O padrão usa o 
Amazon Kinesis Data Firehose para entregar os dados para o Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificações quando novos dados são 
recebidos e Snowflake Snowpipe para carregar os dados em um banco de dados do Snowflake.

Seguindo esse padrão, você pode ter dados gerados continuamente disponíveis para análise em 
segundos, evitar vários comandos manuais de CÓPIA e ter suporte total para dados semiestruturados no 
carregamento.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Uma fonte de dados que envia dados continuamente para um delivery stream do Kinesis Data Firehose.
• Um bucket do S3 existente que está recebendo os dados do fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose.
• Uma conta ativa do Snowflake.

Limitações

• O Snowflake Snowpipe não se conecta diretamente ao Kinesis Data Firehose.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon SNS
• Amazon S3
• Snowflake Snowpipe
• Banco de dados Snowflake
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Ferramentas
• Kinesis Data Firehose — O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço totalmente gerenciado para 

fornecer dados de streaming em tempo real para destinos como Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon 
OpenSearch Service, Splunk e qualquer endpoint HTTP personalizado ou endpoints HTTP pertencentes 
a um serviço terceirizado suportado provedores.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet.
• Amazon SNS — O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que 

coordena e gerencia a entrega ou o envio de mensagens para endpoints ou clientes inscritos.
• Snowflake — O Snowflake é um armazém de dados analíticos fornecido como Software-as-a -Service 

(SaaS).
• Snowflake Snowpipe — O Snowpipe carrega dados dos arquivos assim que eles estão disponíveis em 

um estágio Snowflake.

Epopeias
Configurar um Snowflake

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um arquivo CSV no 
Snowflake.

Faça login no Snowflake e 
execute o comando “CREATE 
FILE FORMAT” para criar um 
arquivo CSV com um delimitador 
de campo especificado. Para 
obter mais informações sobre 
esse e outros comandos do 
Snowflake, consulte a seção 
“Informações adicionais”.

Desenvolvedor

Crie um estágio externo do 
Snowflake.

Execute o comando “CREATE 
STAGE” para criar um estágio 
externo do Snowflake que faça 
referência ao arquivo CSV 
que você criou anteriormente. 
Importante: Você precisará da 
URL do bucket do S3, da chave 
de acesso da AWS e da chave 
de acesso secreta da AWS. 
Execute o comando “SHOW 
STAGES” para verificar se o 
estágio Snowflake foi criado.

Desenvolvedor

Crie a tabela alvo do Snowflake. Execute o comando “CREATE 
TABLE” para criar a tabela 
Snowflake.

Desenvolvedor

Crie um cachimbo. Execute o comando “CREATE 
PIPE”; certifique-se de que 
“auto_ingest=true” esteja no 
comando. Execute o comando 
“SHOW PIPES” para verificar 
se o tubo foi criado. Copie 

Desenvolvedor

2709

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html
https://www.snowflake.com/
https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-snowpipe-intro.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e salve o valor da coluna 
“notification_channel”. Esse 
valor será usado para configurar 
notificações de eventos do 
Amazon S3.

Configurar o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política de ciclo de vida 
de 30 dias para o bucket do S3.

Cadastre-se no Console de 
Gerenciamento da AWS e abra o 
console do Amazon S3. Escolha 
o bucket do S3 que contém os 
dados do Kinesis Data Firehose. 
Em seguida, escolha a guia 
“Gerenciamento” no bucket do 
S3 e escolha “Adicionar regra de 
ciclo de vida”. Insira um nome 
para sua regra na caixa de 
diálogo “Regra do ciclo de vida” 
e configure uma regra de ciclo de 
vida de 30 dias para seu bucket. 
Para obter ajuda com relação a 
esta e outras histórias, consulte a 
seção “Recursos relacionados”.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Crie uma política do IAM. Abra o console do AWS Identity 
and Access Management 
(IAM) e escolha “Políticas”. 
Escolha “Criar política” e 
escolha a guia “JSON”. Copie 
e cole a política da seção 
“Informações adicionais” no 
campo JSON. Essa política 
concederá as permissões 
“PutObjectDeleteObject” e 
“”, bem como as permissões 
“GetObject GetObjectVersion,”,” 
e “ListBucket”. Escolha “Revisar 
política”, insira o nome da política 
e, em seguida, escolha “Criar 
política”.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Atribua a política a uma função 
do IAM.

Abra o console do IAM, escolha 
“Funções” e, em seguida, 
escolha “Criar função”. Escolha 
“Outra conta da AWS” como a 
entidade confiável. Insira o ID 
da sua conta da AWS e escolha 
“Exigir ID externa”. Insira um 
ID de espaço reservado que 
você o alterará posteriormente. 
Escolha “Avançar” e atribua a 

Administrador do sistema, 
desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
política do IAM que você criou 
anteriormente. Em seguida, crie 
a função do IAM.

Copie o nome de recurso da 
Amazon (ARN) para a função do 
IAM.

Abra o console do IAM. Escolha 
a função do IAM que você criou 
anteriormente e, em seguida, 
copie e armazene o “ARN da 
função”.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Configure uma integração de armazenamento no Snowflake

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma integração de 
armazenamento no Snowflake.

Faça login no Snowflake 
e execute o comando 
“CRIAR INTEGRAÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO”. Isso 
modificará o relacionamento 
confiável, concederá acesso 
ao Snowflake e fornecerá o 
ID externo do seu estágio do 
Snowflake.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Recupere a função do IAM. Execute o comando “DESC 
INTEGRATION” para recuperar 
o ARN para a função do IAM. 
Importante: <integration_ 
name>é o nome da integração 
de armazenamento do Snowflake 
que você criou anteriormente.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Registre os valores de duas 
colunas.

Copie e salve os 
valores das colunas 
“storage_aws_iam_user_arn” e 
“storage_aws_external_id”.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Permita que o Snowflake Snowpipe acesse o bucket S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Modificar a política de perfil do 
IAM.

Abra o console do IAM. Escolha 
a função do IAM. Escolha a 
função do IAM. Escolha “Editar 
relação de confiança”. Substitua 
“snowflake_external_id” pelo 
valor “storage_aws_external_id” 
que você copiou 
anteriormente. Substitua 
“snowflake_user_arn” pelo valor 
“storage_aws_iam_user_arn” 
que você copiou anteriormente. 

Administrador do sistema, 
desenvolvedor
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Em seguida, escolha “Atualizar 
política de confiança”.

Ativar e configurar as notificações do SNS para o bucket do S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Ative as notificações de eventos 
para o bucket do S3.

Abra o console do Amazon 
S3 e escolha seu bucket. 
Escolha “Propriedades” e, em 
“Configurações avançadas”, 
escolha “Eventos”. Escolha 
“Adicionar notificação” e insira 
um nome para esse evento. Se 
você não inserir um nome, um 
identificador exclusivo global 
(GUID) será usado.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Configurar notificações do 
Amazon SNS para o bucket do 
S3.

Em “Eventos”, escolha 
“ObjectCreate (Todos)” e, em 
seguida, escolha “Fila SQS” na 
lista suspensa “Enviar para”. Na 
lista “SNS”, escolha “Adicionar 
ARN da fila SQS” e cole o 
valor “notification_channel” que 
você copiou anteriormente. Em 
seguida, escolha “Salvar”.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Inscreva a fila do Snowflake no 
tópico do SNS.

Inscreva-se na fila Snowflake 
SQS no tópico do SNS que você 
criou. Para obter ajuda com 
essa etapa, consulte a seção 
“Recursos relacionados”.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Confira a integração do palco do Snowflake

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique e teste o Snowpipe. Faça login no Snowflake e abra 
o estágio Snowflake. Coloque 
os arquivos em seu bucket do 
S3 e verifique se a tabela do 
Snowflake os carrega. O Amazon 
S3 enviará notificações do SNS 
para o Snowpipe quando novos 
objetos aparecerem no bucket do 
S3.

Administrador do sistema, 
desenvolvedor

Recursos relacionados
• Criar uma política de ciclo de vida para um bucket do S3
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• Assine a fila do Snowflake SQS no tópico do Amazon SNS

Informações adicionais
Crie um formato de arquivo:

CREATE FILE FORMAT <name>
TYPE = 'CSV'
FIELD_DELIMITER = '|'
SKIP_HEADER = 1;

Crie um estágio externo:

externalStageParams (for Amazon S3) ::= 
  URL = 's3://[//]' 

  [ { STORAGE_INTEGRATION =  } | { CREDENTIALS = ( {  { AWS_KEY_ID = `` AWS_SECRET_KEY = `` 
 [ AWS_TOKEN = `` ] } | AWS_ROLE = ``  } ) ) }` ] 
  [ ENCRYPTION = ( [ TYPE = 'AWS_CSE' ] [ MASTER_KEY = '' ] | 
                   [ TYPE = 'AWS_SSE_S3' ] | 
                   [ TYPE = 'AWS_SSE_KMS' [ KMS_KEY_ID = '' ] | 
                   [ TYPE = NONE ] ) 

Crie uma tabela:

CREATE [ OR REPLACE ] [ { [ LOCAL | GLOBAL ] TEMP[ORARY] | VOLATILE } | TRANSIENT ] TABLE 
 [ IF NOT EXISTS ] 
  <table_name> 
    ( <col_name> <col_type> [ { DEFAULT <expr> 
                               | { AUTOINCREMENT | IDENTITY } [ ( <start_num> , 
 <step_num> ) | START <num> INCREMENT <num> ] } ] 
                                /* AUTOINCREMENT / IDENTITY supported only for numeric data 
 types (NUMBER, INT, etc.) */ 
                            [ inlineConstraint ] 
      [ , <col_name> <col_type> ... ] 
      [ , outoflineConstraint ] 
      [ , ... ] ) 
  [ CLUSTER BY ( <expr> [ , <expr> , ... ] ) ] 
  [ STAGE_FILE_FORMAT = ( { FORMAT_NAME = '<file_format_name>' 
                           | TYPE = { CSV | JSON | AVRO | ORC | PARQUET | XML } 
 [ formatTypeOptions ] } ) ] 
  [ STAGE_COPY_OPTIONS = ( copyOptions ) ] 
  [ DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = <num> ] 
  [ COPY GRANTS ] 
  [ COMMENT = '<string_literal>' ]

Mostrar etapas:

SHOW STAGES;

Crie um cachimbo:

CREATE [ OR REPLACE ] PIPE [ IF NOT EXISTS ]  
  [ AUTO_INGEST = [ TRUE | FALSE ] ] 
  [ AWS_SNS_TOPIC =  ] 
  [ INTEGRATION = '' ] 
  [ COMMENT = '' ] 
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  AS 

Mostrar tubos:

SHOW PIPES [ LIKE '<pattern>' ]            
           [ IN { ACCOUNT | [ DATABASE ] <db_name> | [ SCHEMA ] <schema_name> } ]

Crie uma integração de armazenamento:

CREATE STORAGE INTEGRATION <integration_name> 
  TYPE = EXTERNAL_STAGE 
  STORAGE_PROVIDER = S3 
  ENABLED = TRUE 
  STORAGE_AWS_ROLE_ARN = '<iam_role>' 
  STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://<bucket>/<path>/', 's3://<bucket>/<path>/') 
  [ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://<bucket>/<path>/', 's3://<bucket>/<path>/') ]

Exemplo:

create storage integration s3_int 
  type = external_stage 
  storage_provider = s3 
  enabled = true 
  storage_aws_role_arn = 'arn:aws:iam::001234567890:role/myrole' 
  storage_allowed_locations = ('s3://mybucket1/mypath1/', 's3://mybucket2/mypath2/') 
  storage_blocked_locations = ('s3://mybucket1/mypath1/sensitivedata/', 's3://mybucket2/
mypath2/sensitivedata/');

Para obter mais informações sobre essa etapa, consulte Configurando uma integração de armazenamento 
do Snowflake para acessar o Amazon S3 na documentação do Snowflake.

Descreva uma integração:

DESC INTEGRATION <integration_name>;

Política de bucket do S3:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "s3:PutObject", 
              "s3:GetObject", 
              "s3:GetObjectVersion", 
              "s3:DeleteObject", 
              "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3::://*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "/*" 
                    ] 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

Criptografe automaticamente volumes novos e 
existentes do Amazon EBS

Criado por Tony DeMarco (AWS) e Josh Joy (AWS)

Repositório de código:

• https://github.com/aws-
samples/aws-system-manager-
automation -unencrypted-to-
encrypted-resources /tree/
main/ebs

Ambiente: Produção Tecnologias: armazenamento e 
backup; Segurança, identidade, 
conformidade

Serviços da AWS: AWS Config; 
Amazon EBS; AWS KMS; 
AWS Systems Manager; AWS 
Organizations

Resumo
A criptografia de volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é importante para a estratégia 
de proteção de dados de uma organização. É um passo importante para estabelecer um ambiente 
bem arquitetado. Embora não haja uma maneira direta de criptografar volumes ou snapshots do 
EBS existentes, é possível criptografá-los criando um novo volume ou um snapshot. Para obter mais 
informações, consulte Encrypt EBS (Criptografia de recursos do EBS) na documentação do Amazon 
EC2. Esse padrão fornece controles preventivos e de detecção para criptografar seus volumes do EBS, 
novos e existentes. Nesse padrão, você define as configurações da conta, cria processos de correção 
automatizados e implementa controles de acesso.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS)
• Interface de Linhas de Comando da AWS (CLI da AWS), instalada e configurada no macOS, Linux ou 

Windows
• jq, instalado e configurado em macOS, Linux ou Windows
• As permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) são provisionadas para permitir acesso 

de leitura e gravação à AWS CloudFormation, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS 
Systems Manager, AWS Config e AWS Key Management Service (AWS KMS)

• O AWS Organizations está configurado com todos os recursos habilitados, um requisito para políticas de 
controle de serviços

• O AWS Config está habilitado nas contas de destino
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Limitações

• Em sua conta de destino da AWS, não deve haver nenhuma regra do AWS Config denominada volumes 
criptografados. Essa solução implanta uma regra com esse nome. Regras preexistentes com esse nome 
podem fazer com que a implantação falhe e resultar em cobranças desnecessárias relacionadas ao 
processamento da mesma regra mais de uma vez.

• Essa solução criptografa todos os volumes do EBS com a mesma chave do AWS KMS.
• Se você habilitar a criptografia de volumes do EBS para a conta, essa configuração será específica da 

região. Se você habilitá-la para uma região da AWS, não será possível desabilitá-la para snapshots 
ou volumes individuais nessa região. Para obter mais informações, consulte Encryption by default
(Criptografia por padrão) na documentação do Amazon EC2.

• Ao corrigir volumes EBS existentes e não criptografados, certifique-se de que a instância do EC2 
não esteja em uso. Essa automação desliga a instância para desanexar o volume não criptografado 
e anexar o criptografado. Há um tempo de inatividade enquanto a remediação está em andamento. 
Se essa for uma parte essencial da infraestrutura para sua organização, certifique-se de que as 
configurações manuais ou automáticas de alta disponibilidade estejam implementadas para não 
impactar a disponibilidade de nenhum aplicativo em execução na instância. Recomendamos que você 
corrija recursos essenciais somente durante as janelas de manutenção padrão.

Arquitetura
Fluxo de trabalho do

1. O AWS Config detecta um volume do EBS não criptografado.
2. Um administrador usa o AWS Config para enviar um comando de remediação ao Systems Manager.
3. A automação do Systems Manager captura um instantâneo do volume do EBS não criptografado.
4. A automação do Systems Manager usa o AWS KMS para criar uma cópia criptografada do snapshot.
5. A automação do Systems Manager faz o seguinte:

a. Interrompe a instância EC2 afetada se ela estiver em execução
b. Anexa a nova cópia criptografada do volume à instância do EC2
c. Retorna a instância do EC2 ao seu estado original

Ferramentas
Serviços da AWS

• AWS CLI — A AWS Command Line Interface (AWS CLI) fornece acesso direto às interfaces públicas de 
programação de aplicativos (APIs) dos serviços da AWS. Você pode explorar os recursos de um serviço 
com a CLI da AWS e desenvolver scripts de shell para gerenciar seus recursos. Além dos comandos 
equivalentes à API de baixo nível, vários serviços da AWS oferecem personalizações para a AWS CLI. 
As personalizações podem incluir comandos de nível mais elevado que simplificam o uso de um serviço 
com uma API complexa.

• AWS CloudFormation — CloudFormation A AWS é um serviço que ajuda você a modelar e configurar 
seus recursos da AWS. Você cria um modelo que descreve todos os recursos da AWS da desejados 
(como instâncias do Amazon EC2), e o CloudFormation provisiona e configura esses recursos para 
você.

• AWS Config — O AWS Config oferece uma exibição detalhada da configuração dos recursos da 
AWS em sua conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como 
eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as 
configurações foram alterados ao longo do tempo.
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• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço web que oferece 
capacidade computacional redimensionável que você usa para criar e hospedar seus sistemas de 
software.

• AWS KMS — O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço de criptografia e 
gerenciamento de chaves dimensionado para a nuvem. As chaves e a funcionalidade do AWS KMS 
são usadas por outros serviços da AWS, e você pode usá-las para proteger dados em seu ambiente da 
AWS.

• AWS Organizations — O AWS Organizations é um serviço de gerenciamento de contas que 
permite consolidar várias contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia de maneira 
centralizada.

• AWS Systems Manager Automation — O Systems Manager Automation simplifica tarefas comuns de 
manutenção e implantação para instâncias do Amazon EC2 e outros recursos da AWS.

Outros serviços

• jq — jq é um processador JSON de linha de comando leve e flexível. Você usa essa ferramenta para 
extrair informações importantes da saída da AWS CLI.

Código

• O código para esse padrão está disponível no repositório de chaves KMS do cliente para corrigir GitHub 
automaticamente volumes do EBS não criptografados.

Epopéias
Automatize a correção de volumes não criptografados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe scripts e CloudFormation 
modelos.

Baixe o script de shell, o arquivo 
JSON e os CloudFormation 
modelos do repositório de
chaves KMS do cliente para 
corrigir GitHub automaticamente 
volumes do EBS não 
criptografados.

Administrador da AWS, AWS 
geral

Identifique o administrador da 
chave do AWS KMS.

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

2. Identifique um usuário 
ou função que será o 
administrador da chave do 
AWS KMS. Se um novo 
usuário ou função precisar ser 
criado para essa finalidade, 
crie-o agora. Para obter 
mais informações, consulte
Identidades do IAM na 
documentação do IAM. Essa 

Administrador da AWS, AWS 
geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
automação cria uma nova 
chave do AWS KMS.

3. Depois de identificado, copie o 
nome do recurso da Amazon 
(ARN) do usuário ou função. 
Para obter mais informações, 
consulte ARNs do IAM na 
documentação do IAM. Esse 
ARN será usado na próxima 
etapa.

Implante o CloudFormation 
modelo Stack1.

1. Abra o CloudFormation 
console da AWS em https://
console.aws.amazon.com/
cloudformation/.

2. Em CloudFormation, implante 
oStack1.yaml modelo. 
Observe os seguintes detalhes 
de implantação:
• Dê à pilha um nome claro e 

descritivo. Observe o nome 
da pilha, pois esse valor 
será necessário na próxima 
etapa.

• Cole o ARN do 
administrador da chave no 
único campo de parâmetro 
na pilha 1. Esse usuário 
ou função se torna o 
administrador da chave do 
AWS KMS criada pela pilha.

Para obter mais informações 
sobre a implantação de um 
CloudFormation modelo, 
consulte Como trabalhar com 
CloudFormation modelos 
da AWS na CloudFormation 
documentação.

Administrador da AWS, AWS 
geral

2718

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_identifiers.html#identifiers-arns
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://console.aws.amazon.com/cloudformation
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-guide.html


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implante o CloudFormation 
modelo Stack2.

Em CloudFormation, implante 
oStack2.yaml modelo. 
Observe os seguintes detalhes 
de implantação:

• Dê à pilha um nome claro e 
descritivo.

• Para o único parâmetro da 
pilha 2, insira o nome da 
pilha que você criou na etapa 
anterior. Isso permite que o 
Stack2 faça referência à nova 
chave e função do AWS KMS 
implantada pela pilha na etapa 
anterior.

Administrador da AWS, AWS 
geral

Crie um volume não 
criptografado para teste.

Crie uma instância do EC2 
com um volume do EBS não 
criptografado. Para obter 
instruções, consulte Criar um 
volume do Amazon EBS na 
documentação do Amazon EC2. 
O tipo de instância não importa 
e o acesso à instância não é 
necessário. Você pode criar 
uma instância t2.micro para 
permanecer no nível gratuito e 
não precisa criar um key pair.

Administrador da AWS, AWS 
geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Teste a regra do AWS Config. 1. Abra o console do 
AWS Config em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
config/. Na página Regras, 
escolha a regra de volumes 
criptografados.

2. Confirme se sua nova 
instância de teste não 
criptografada aparece na lista 
de recursos não compatíveis. 
Se o volume não aparecer 
imediatamente, aguarde 
alguns minutos e atualize os 
resultados. A regra do AWS 
Config detecta as alterações 
de recursos logo após a 
criação da instância e do 
volume.

3. Selecione o recurso e, em 
seguida, escolha Remediar.

Você pode ver o progresso 
e o status da remediação no 
Systems Manager da seguinte 
forma:

1. Abra o console do AWS 
Systems Manager em https:// 
console.aws.amazon.com/ 
systems-manager/.

2. No painel de navegação 
à esquerda, escolha
Automation.

3. Escolha o link ID de execução
para ver as etapas e o status. 

Administrador da AWS, AWS 
geral

Configure contas adicionais ou 
regiões da AWS.

Conforme necessário para seu 
caso de uso, repita esse épico 
para qualquer conta adicional ou 
região da AWS.

Administrador da AWS, AWS 
geral

Habilite a criptografia em nível de conta dos volumes do EBS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute o script de habilitação. No AWS CLI, execute oenable-
ebs-encryption-for-
account.sh script. Você baixou 
esse script do GitHub repositório 
no épico anterior.

Administrador da AWS, AWS 
geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Confirme se as configurações 
estão atualizadas.

1. Abra o console do 
Amazon EC2 em https://
console.aws.amazon.com/
ec2/.

2. No lado direito da tela, escolha
Encryption.

3. Confirme se a opção Sempre 
criptografar novos volumes 
do EBS está ativada e se a
chave de criptografia padrão
está definida como o ARN 
que você especificou no épico 
anterior.

Se a configuração Sempre 
criptografar novos volumes do 
EBS estiver desativada ou a 
chave ainda estiver definida 
como alias/aws/ebs, confirme 
se você está conectado à 
mesma conta e região da 
AWS em que executou o script 
de shell e verifique se há 
mensagens de erro no shell.

Administrador da AWS, AWS 
geral

Configure contas adicionais ou 
regiões da AWS.

Conforme necessário para seu 
caso de uso, repita esse épico 
para qualquer conta adicional ou 
região da AWS.

Administrador da AWS, AWS 
geral

Impedir a criação de instâncias não criptografadas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política de controle de 
serviço.

1. Abra o console do AWS 
Organizations em https://
console.aws.amazon.com/
organizations/v2/.

2. Crie uma nova política de 
controle de serviço. Para obter 
mais informações, consulte
Criar uma política de controle 
de serviço na documentação 
do AWS Organizations.

3. Adicione o conteúdo 
deDenyUnencryptedEC2.json
à política e salve-o. Você 
baixou esse arquivo JSON do 
GitHub repositório no primeiro 
épico.

4. Anexe essa política à raiz da 
organização ou a qualquer 

Administrador da AWS, AWS 
geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
unidade organizacional 
(UOs) necessária. Para obter 
mais informações, consulte
Anexar e desvincular políticas 
de controle de serviço na 
documentação do AWS 
Organizations.

Recursos relacionados
Documentação de serviços da AWS

• CLI DA AWS
• AWS Config
• AWS CloudFormation
• Amazon EC2
• AWS KMS
• AWS Organizations
• AWS Systems Manager Automation

Outros recursos

• manual jq (site jq)
• baixar jq (GitHub)

Faça backup dos servidores Sun SPARC no 
emulador Stromasys Charon-SSP na nuvem AWS

Criado por Kevin Yung (AWS), Luis Ramos (Stromasys, Inc..) e Rohit Darji (AWS)

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Armazenamento e 
backup; Sistemas operacionais; 
DevOps

Carga horária: Oracle

Serviços da AWS: Amazon 
EFS; Amazon S3; AWS Storage 
Gateway; AWS Systems 
Manager; Amazon EC2

Resumo
Esse padrão fornece quatro opções para fazer backup de seus servidores SPARC da Sun Microsystems 
após a migração de um ambiente local para a nuvem Amazon Web Services (AWS). Essas opções de 
backup ajudam você a implementar um plano de backup que atenda ao objetivo de ponto de recuperação 
(RPO) e ao objetivo de tempo de recuperação (RTO) de sua organização, use abordagens automatizadas 

2722

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_attach.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_attach.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/ec2/?id=docs_gateway
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://stedolan.github.io/jq/manual/
https://github.com/stedolan/jq


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Pré-requisitos e limitações

e reduza seus custos operacionais gerais. O padrão fornece uma visão geral das quatro opções de backup 
e etapas para implementá-las.

 Se você usa um servidor Sun SPARC hospedado como convidado em um emulador Stromasys Charon-
SSP, você pode usar as três opções de backup a seguir:

• Opção de Backup 1: Fita virtual Stromasys — Use o recurso de fita virtual Charon-SSP para configurar 
um recurso de backup no servidor Sun SPARC e arquivar seus arquivos de backup no Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) e no Amazon Simple Storage Service Glacier usando o AWS Systems 
Manager Automação 

• Opção de Backup 2: Instantâneo Stromasys — Use o recurso de instantâneo Charon-SSP para 
configurar um recurso de backup para os servidores convidados Sun SPARC em Charon-SSP. 

• Opção de Backup 3: Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS): se você hospedar o emulador Charon-
SSP na Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), poderá usar um snapshot do volume do 
Amazon EBS para criar backups para um sistema de arquivos Sun SPARC.

Se você usa um servidor Sun SPARC hospedado como convidado em hardware e Charon-SSP no 
Amazon EC2, você pode usar a seguinte opção de backup:

• Opção de Backup 4: Biblioteca de fitas virtuais (VTL) do AWS Storage Gateway — Use um aplicativo 
de backup com um gateway de fita VTL do Storage Gateway para fazer backup dos servidores Sun 
SPARC. 

Se você usa um servidor Sun SPARC hospedado como uma zona de marca em um servidor Sun SPARC, 
você pode usar as opções de backup 1, 2 e 4.

A Stromasys fornece software e serviços para emular sistemas críticos antigos SPARC, Alpha, VAX e 
PA-RISC. Para obter mais informações sobre a migração para a nuvem da AWS usando a emulação do 
Stromasys, consulte Rehospedar SPARC, Alpha ou outros sistemas legados na AWS com a Stromasys no 
blog da AWS.   

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa. 
• Servidores Sun SPARC existentes.
• Licenças existentes para Charon-SSP. As licenças para Charon-SSP estão disponíveis no AWS 

Marketplace e as licenças para o Stromasys Virtual Environment (VE) estão disponíveis na Stromasys. 
Para obter mais informações, consulte o departamento de vendas da Stromasys

• Familiaridade com servidores Sun SPARC e backups Linux. 
• Familiaridade com a tecnologia de emulação Charon-SSP. Para obter mais informações sobre isso, 

consulte Emulação de servidor legado da Stromasys na documentação da Stromasys.
• Se você quiser usar o recurso de fita virtual ou os aplicativos de backup para os sistemas de arquivos 

dos servidores Sun SPARC, você deve criar e configurar os recursos de backup para o sistema de 
arquivos do servidor Sun SPARC. 

• Uma compreensão do RPO e do RTO. Para obter mais informações sobre isso, consulte Objetivos de 
recuperação de desastres no whitepaper do pilar de confiabilidade na documentação do AWS Well-
Architected Framework. 

• Para usar a opção 4 de Backup, você deve ter o seguinte: 
• Um aplicativo de backup baseado em software que oferece suporte a um Storage Gateway VTL Tape 

Gateway. Para obter mais informações sobre isso, consulte Como trabalhar com dispositivos VTL na 
documentação do AWS Storage Gateway. 
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• Bacula Director ou um aplicativo de backup similar, instalado e configurado. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte a documentação do Bacula Director.

A tabela a seguir fornece informações sobre as quatro opções de backup nesse padrão.

Opções Backup Alcança a 
consistência da 
falha?

Alcança a 
consistência do 
aplicativo?

Solução de 
dispositivo de 
backup virtual?

Casos de uso 
típicos

Opção 1 — Fita 
virtual Stromasys

Sim

Você pode 
automatizar os 
instantâneos 
do sistema de 
arquivos Sun 
SPARC para fazer 
backup dos dados 
em uma fita virtual. 
Por exemplo, 
você pode usar 
snapshots do UFS 
ou do ZFS.

Sim

Essa opção 
de backup 
requer um script 
automatizado para 
liberar transações 
em andamento, 
configurar um 
modo off-line 
temporário 
ou somente 
para leitura 
durante a captura 
instantânea 
do sistema de 
arquivos ou 
fazer um despejo 
de dados do 
aplicativo. Você 
também pode 
precisar de tempo 
de inatividade do 
aplicativo ou o 
modo somente 
leitura.

Sim Backup de 
sistemas de 
arquivos do 
servidor Sun 
SPARC com 
arquivos .tar 
ou .zip

Backup de dados 
do aplicativo

Opção 2 — 
Stromasys 
snapshot

Sim

Você deve 
configurar o
Charon-SSP 
Manager ou usar 
um argumento de 
inicialização de 
linha de comando 
para habilitar esse 
recurso.

Você também 
deve executar 
um comando 
Linux para solicitar 
ao emulador 
Charon-SSP que 
salve o estado do 
servidor convidado 
Sun SPARC em 

Sim

Essa opção de 
backup cria um 
instantâneo do 
servidor convidado 
emulado, incluindo 
seus discos 
virtuais e o despejo 
de memória. 

Importante: você 
deve desligar 
o servidor 
convidado Sun 
SPARC durante o 
snapshot.

Não Instantâneo do 
servidor Sun 
SPARC

Backup de dados 
do aplicativo
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um arquivo de 
instantâneo.

Importante: Você 
deve desligar o 
servidor convidado 
Sun SPARC. 

Opção 3: snapshot 
do volume do 
Amazon EBS

Sim

Você pode usar 
o AWS Backup 
para automatizar 
o snapshot do 
Amazon EBS.

Sim

Essa opção 
de backup 
requer um script 
automatizado para 
liberar transações 
em andamento 
e configurar uma 
parada temporária 
ou somente para 
leitura da instância 
do EC2 durante 
o snapshot do 
volume do Amazon 
EBS.   

Importante: Essa 
opção de backup 
pode exigir tempo 
de inatividade 
do aplicativo ou 
modo somente 
leitura para obter 
a consistência do 
aplicativo.

 

Não Instantâneo 
dos sistemas 
de arquivos do 
servidor Sun 
SPARC

Backup de dados 
do aplicativo
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Opção 4 — AWS 
Storage Gateway 
VTL

Sim

Você pode fazer 
backup automático 
dos dados de 
backup do sistema 
de arquivos Sun 
SPARC no VTL 
usando um agente 
de backup.

Sim

Essa opção 
de backup 
requer um script 
automatizado para 
liberar transações 
em andamento 
e configurar 
um modo off-
line temporário 
ou somente 
para leitura 
durante a captura 
instantânea 
do sistema de 
arquivos ou o 
despejo de dados 
do aplicativo.

Importante: Essa 
opção de backup 
pode exigir tempo 
de inatividade do 
aplicativo ou o 
modo somente 
leitura.

Sim Uma grande 
frota de backups 
do sistema de 
arquivos do 
servidor Sun 
SPARC

Backup de dados 
do aplicativo

Limitações

• Você pode usar as abordagens desse padrão para fazer backup de servidores Sun SPARC individuais, 
mas também pode usar essas opções de backup para dados compartilhados se tiver aplicativos 
executados em um cluster.

Arquitetura
Opção de Backup 1: Fita virtual Stromasys

Normalmente, se você executa menos de dez servidores Sun SPARC em seu data center, os servidores 
são configurados para fazer backup de sistemas de arquivos e dados de aplicativos conectando-se a 
dispositivos de fita. Para reduzir os riscos de alteração durante uma migração, você deve usar o mesmo 
mecanismo de backup e reutilizar os scripts de backup existentes. Você pode usar o recurso de fita 
virtual do emulador Charon-SSP para configurar um dispositivo de fita virtual no Charon-SSP Manager e 
disponibilizá-lo para o servidor convidado Sun SPARC. Veja a seguir um processo típico de backup do 
servidor Sun SPARC usando dispositivos de fita:

1. O servidor Sun SPARC monta um dispositivo de fita de backup como um pequeno dispositivo de 
interface de sistema de computador (SCSI). Em seguida, o servidor Sun SPARC usa um script de 
backup que segue um runbook personalizado para fazer backup dos dados de configuração e do 
aplicativo. 

2. Um agendamento é configurado para iniciar o script de backup e salvá-lo em um dispositivo de fita.
3. Após a conclusão do backup, a fita é ejetada do dispositivo de fita e programada para armazenamento 

externo. O pessoal autorizado pega o disco ejetado e o substitui por um disco rotativo.
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Na nuvem da AWS, as operações são automatizadas para simplificar esse processo e atender ao modelo 
de responsabilidade compartilhada. O diagrama a seguir mostra a configuração dos servidores e backups 
Sun SPARC usando a opção de backup 1.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho: 

1. Migre os servidores do Sun SPARC para o Amazon EC2 usando o Amazon SSP Amazon SSP. 
2. Crie e anexar volumes do EBS criptografados do AWS Key Management Service (AWS KMS) como 

volumes de dados ao Amazon EC2.
3. Configure dispositivos SCSI usando oPhysical disk tipo no Charon-SSP Manager.
4. Crie dispositivos SCSI usando oVirtual tape tipo no Charon-SSP Manager e mapeie o dispositivo 

SCSI para o arquivo de fita virtual atribuído ao servidor Sun SPARC. Observações: Use o Charon-SSP 
Manager para inserir o nome da fita virtual, o caminho de localização do arquivo do contêiner de fita 
virtual e o tamanho da fita em megabytes.

5. Mapeie os dispositivos SCSI para os volumes de dados disponíveis no Amazon EC2. Observações: Use 
o Charon-SSP Manager para criar o mapeamento SCSI na janela Configurações da Máquina Virtual. 
Insira o dispositivo de fita virtual nas configurações de SCSI. A lista de dispositivos SCSI mostra oSCSI 
IDDevice type,LUN ID, e o caminho para os dispositivos.

6. Provisione um compartilhamento de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 
criptografado pelo AWS KMS e monte o compartilhamento de arquivos do Amazon EFS no Amazon 
EC2 com o Transport Layer Security (TLS) ativado.

7. Crie arquivos de contêiner de fita virtual no compartilhamento de arquivos do Amazon EFS para cada 
servidor convidado Sun SPARC.

8. Verifique se o dispositivo de fita virtual está configurado no servidor convidado Sun SPARC e configure 
o script de backup para usar o dispositivo de fita virtual. Observação Você pode executar o seguinte 
comando para validar se o dispositivo de fita virtual é reconhecido no sistema operacional (OS) Solaris:

mt -f /dev/rmt/1
config “Charon Virtual Tape”, “Charon Virtual Tape”, “CFGCHARONVIRTUALTAPE”; 
 CFGCHRONVIRTUALTAPE = 
 2,0x2D,0,0x10659,4,0x00,0x00,0x00,0x00,0,120,120,3600,3600,3600,3600 

9. Crie um runbook do Systems Manager Automation para orquestrar o processo de backup e girar o 
arquivo do contêiner de fita. Para iniciar o backup, a automação começa rebobinando a fita e depois 
executa o comando de backup. É possível usar os exemplos de comandos de backup:
• mt -f <tape-device-name> rewind
• tar -cvf <tape-device-name> <files-to-backup>
• mt -f <tape-device-name> offline

Opção de Backup 2 - Stromasys snapshot

O emulador Charon-SSP fornece capacidade de captura instantânea de convidados e o servidor SPARC 
emulado pode ser suspenso pelo Charon-SSP Manager. Quando o servidor convidado é suspenso, o 
conteúdo da memória do sistema é salvo em um diretório. Um script ou aplicativo de backup pode fazer 
backup do arquivo de snapshot e dos arquivos do disco virtual convidado. Devido a uma pausa no SPARC, 
o servidor convidado Sun SPARC exige tempo de inatividade quando o backup é iniciado. Recomendamos 
essa abordagem de backup para aplicativos implantados em um cluster em que a capacidade reduzida 
temporária é aceitável durante a janela de manutenção.

O diagrama a seguir mostra a configuração dos servidores e backups Sun SPARC usando a opção de 
backup 2.
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O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Migre os servidores Sun SPARC para o Amazon EC2 usando a AMI Charon-SSP. 
2. Crie e anexe os volumes EBS criptografados do AWS KMS como volumes de dados ao Amazon EC2.
3. Provisione um compartilhamento de arquivos Amazon EFS criptografado pelo AWS KMS e monte-o no 

Amazon EC2 com o TLS ativado.
4. Crie discos virtuais no Charon-SSP Manager e salve o arquivo do disco virtual nos volumes de dados. 

Você pode usar a linha demkdskcmd comando no pacote Charon-SSP para criar o disco virtual.
Observações: Você pode usar osmkdskcmd -o /usr/local/vm/bender/disk0.vdisk -z 4096 
-c 16384  comandosmkdskcmd -o /usr/local/vm/leela/disk0.vdisk -d ST446452W e 
para criar os arquivos do disco virtual.

5. Crie uma pasta de snapshot no compartilhamento de arquivos do Amazon EFS para cada servidor 
convidado Sun SPARC.

6. Configure o caminho da pasta no instantâneo de localização da janela Preferências do Charon-SSP 
Manager. 

7. Crie um runbook do Systems Manager Automation para orquestrar o processo de backup e girar o 
arquivo do contêiner de fita.

Importante: Para a Etapa 6, você deve configurar o Charon-SSP Manager para usar uma pasta de 
instantâneos. Na janela Preferências do servidor convidado SPARC do Charon SSP Manager, insira o 
caminho completo da pasta de instantâneos no sistema Linux no campo de texto Localização no grupo 
de configuração de instantâneos. Por exemplo, se o Amazon EFS estiver montado/home/ e um diretório 
chamadossp-snapshot for criado para salvar snapshots, você deverá inserir/home/ssp-snapshot. 
Se o servidor convidado Sun SPARC for iniciado por meio da linha de comando Charon-SSP, você deverá 
usá-lo—snapshot=path para especificar o caminho para armazenar arquivos de snapshot.

A seguir estão exemplos de comandos de backup do Linux que você pode usar para fazer backup de um 
servidor convidado Sun SPARC:

1. No host Linux, execute o seguinte comando para suspender o servidor convidado SPARC:kill -
SIGTSTP <SSP-PID> 

2. Faça upload do arquivo instantâneo do servidor convidado Sun SPARC e dos arquivos de discos 
virtuais do host Linux para o Amazon S3 com a AWS Command Line Interface (AWS CLI):aws s3 cp 
<snapshot_file> s3://<bucket-name>/<timestamp>/   

3. Reinicie o servidor convidado Sun SPARC:ssp4u -f <sparc-guest-config-file> -a <alias> 
-S <snapshot-location> 

Opção de Backup 3: Imagem do Amazon EBS

Você também pode usar soluções de backup do hardware de armazenamento no data center (por 
exemplo, tirando instantâneos dos volumes de dados). Se você migrou instâncias do Solaris, pode usar 
uma abordagem semelhante com os instantâneos de volume do EBS.

O diagrama a seguir mostra a configuração dos servidores e backups Sun SPARC usando a opção de 
backup 3.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Migre os servidores Sun SPARC para o Amazon EC2 usando a AMI Charon-SSP. 
2. Crie e anexe os volumes EBS criptografados do AWS KMS como volumes de dados ao Amazon EC2.
3. Configure a configuração de emulação Charon-SSP para usar discos físicos como dispositivos SCSI 

virtuais.
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4. Monte o dispositivo de armazenamento SCSI no convidado Solaris.
5. Configure o AWS Backup para criar backups consistentes com falhas do Amazon EBS Para obter mais 

informações sobre isso, consulte Criação de backups de vários volumes e consistentes em falhas do 
Amazon EBS na documentação do AWS Backup. 

Observações: Essa opção de backup obtém capturas instantâneas consistentes em falhas, mas a maioria 
dos sistemas de arquivos modernos pode recuperar arquivos abertos sem corrompi-los. Essa opção de 
backup nem sempre fornece a consistência necessária para aplicativos de missão crítica que exigem que 
as transações ou o processamento em andamento sejam totalmente confirmados antes do backup. Para 
obter a consistência do aplicativo, recomendamos que você use scripts de backup com a opção de backup 
1 ou 4. 

Opção Backup 4 — AWS Storage Gateway VTL

Se você precisar de continuidade de backup ao migrar seus servidores Sun SPARC, sua solução de 
backup não poderá ter impacto durante a migração e você deve ter opções para recuperar ou recuperar 
dados de backup quando necessário. Essa abordagem de backup usa um gateway de fita Storage 
Gateway e uma VTL armazenados no Amazon S3 para substituir suas instalações de biblioteca de fitas 
locais. Usando essa abordagem, você pode manter quase toda a configuração existente para algumas de 
suas soluções de backup corporativo.

Testamos um servidor SPARC usando o Solaris 11 em uma instância do EC2 executando o emulador 
Charon-SSP. Em uma configuração típica, o software de backup corporativo deve ser instalado e 
configurado no servidor Solaris 11. 

O diagrama a seguir mostra a configuração dos servidores e backups Sun SPARC usando a opção de 
backup 4.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Configure uma instância Linux do Amazon EC2 e instale o Bacula Director.
2. Crie uma Amazon Relational Database Service MySQL para o banco de dados do Bacula. 
3. Configure uma instância Linux do Amazon EC2 e instale o emulador Charon-SSP.
4. No Charon-SSP Manager, crie uma instância virtual Sun SPARC seguindo o guia do usuário do Charon-

SSP na documentação do Stromasys. Instale ou restaure a imagem SPARC na instância virtual
5. Configure o Storage Gateway em uma nuvem privada virtual (VPC) e configure-o como um gateway 

de fita VTL. Para obter mais informações sobre isso, consulte Como criar um gateway de fita na 
documentação do AWS Storage Gateway. 

6. No Bacula Director, configure um endpoint Amazon RDS para o banco de dados do Bacula Catalog.
7. No Bacula Director, configure o pool de armazenamento para usar o Storage Gateway VTL. 
8. No servidor Solaris 11, configure o daemon de arquivo Bacula para usar a configuração do Bacula 

Director.

Observações: Para uma migração SPARC mais rápida e de menor risco, você pode criar um pool de 
backup por meio do Storage Gateway VTL Tape Gateway, criar uma política de backup para o pool de 
backup, adicionar de forma incremental destinos de backup para usar a política de backup recém-criada 
e validar os resultados do backup. Quando você migra o servidor, ele pode ser recuperado do backup 
no Amazon S3 para o sistema operacional Solaris emulado. Uma sincronização delta final é executada 
durante uma janela de manutenção antes da transição. 

Ferramentas
Opção de Backup 1: fita virtual Stromasys
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• Emulador Stromasys Charon-SSP — O emulador Charon-SSP cria a réplica virtual do hardware SPARC 
original dentro de um sistema de computador padrão compatível com x86 de 64 bits. Ele executa o 
código binário SPARC original, incluindo sistemas operacionais (OSs), como SunOS ou Solaris, seus 
produtos e aplicativos em camadas.

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço web que fornece 
capacidade de computação redimensionável que você usa para criar e hospedar seus sistemas de 
software.

• Amazon EFS — O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos simples, 
set-and-forget sem servidor e para usar com serviços da AWS Cloud System e recursos on-premises.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. 
• Amazon S3 Glacier — O Amazon Simple Storage Service Glacier é uma classe de armazenamento 

Amazon S3 segura, durável e de custo extremamente baixo para arquivamento de dados e backup de 
longo prazo.

• AWS Systems Manager Automation: a automação, um recurso do AWS Systems Manager, simplifica 
tarefas comuns de manutenção e implantação das instâncias do EC2 e outros recursos da AWS.

 

Opção de Backup 2: Instantâneo de Stromasys

• Emulador Stromasys Charon-SSP — O emulador Charon-SSP cria a réplica virtual do hardware SPARC 
original dentro de um sistema de computador padrão compatível com x86 de 64 bits. Ele executa o 
código binário SPARC original, incluindo sistemas operacionais como SunOS ou Solaris, seus produtos 
e aplicativos em camadas.

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço web que fornece 
capacidade de computação redimensionável que você usa para criar e hospedar seus sistemas de 
software.

• Amazon EFS — O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos simples, 
set-and-forget sem servidor e para usar com serviços da AWS Cloud System e recursos on-premises.

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. 
• Amazon S3 Glacier — O Amazon Simple Storage Service Glacier é uma classe de armazenamento 

Amazon S3 segura, durável e de custo extremamente baixo para arquivamento de dados e backup de 
longo prazo.

• AWS Systems Manager Automation: a automação, um recurso do AWS Systems Manager, simplifica 
tarefas comuns de manutenção e implantação das instâncias do EC2 e outros recursos da AWS.

 

Opção de Backup 3: Imagem do Amazon EBS

• Emulador Stromasys Charon-SSP — O emulador Charon-SSP cria a réplica virtual do hardware SPARC 
original dentro de um sistema de computador padrão compatível com x86 de 64 bits. Ele executa o 
código binário SPARC original, incluindo sistemas operacionais como SunOS ou Solaris, seus produtos 
e aplicativos em camadas.

• AWS Backup: o AWS Backup é um serviço de proteção de dados totalmente gerenciado que facilita a 
centralização e a automação por serviços da AWS, na nuvem e on-premise.

• Amazon EBS — O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece volumes de armazenamento em 
bloco para usar com instâncias do EC2.

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço web que fornece 
capacidade de computação redimensionável que você usa para criar e hospedar seus sistemas de 
software.
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Opção de Backup 4: AWS Storage Gateway Directory

• Emulador Stromasys Charon-SSP — O emulador Charon-SSP cria a réplica virtual do hardware SPARC 
original dentro de um sistema de computador padrão compatível com x86 de 64 bits. Ele executa o 
código binário SPARC original, incluindo sistemas operacionais como SunOS ou Solaris, seus produtos 
e aplicativos em camadas.

• Bacula — Bacula é um sistema de backup de computador de código aberto e de nível corporativo. Para 
obter mais informações sobre se seu aplicativo de backup existente é compatível com o Tape Gateway, 
consulte Aplicativos de backup de terceiros compatíveis para um gateway de fita na documentação do 
AWS Storage Gateway. 

• Amazon EC2 — O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço web que fornece 
capacidade de computação redimensionável que você usa para criar e hospedar seus sistemas de 
software.

• Amazon RDS for MySQL — O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) suporta instâncias 
de banco de dados executando várias versões do MySQL. 

• Amazon S3 — O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. 
• Amazon S3 Glacier — O Amazon Simple Storage Service Glacier é uma classe de armazenamento 

Amazon S3 segura, durável e de custo extremamente baixo para arquivamento de dados e backup de 
longo prazo.

• AWS Storage Gateway — O Storage Gateway conecta um dispositivo de software local ao 
armazenamento baseado em nuvem para fornecer integração perfeita com os recursos de segurança de 
dados entre seu ambiente de TI local e a infraestrutura de armazenamento da AWS.

Epopeias
Opção de Backup 1 — Crie um backup em fita virtual Stromasys

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos 
compartilhado Amazon EFS 
para armazenamento virtual de 
arquivos em fita.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS para 
criar um sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar um 
sistema de arquivos do Amazon 
EFS na documentação do 
Amazon EFS.

Arquiteto de nuvem

Configure o host Linux para 
montar o sistema de arquivos 
compartilhado.

Instale o driver do Amazon 
EFS na instância Linux do 
Amazon EC2 e configure o 
sistema operacional Linux para 
montar o sistema de arquivos 
compartilhados do Amazon EFS 
durante a inicialização.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Montagem 
de sistemas de arquivos usando 
o auxiliar de montagem do EFS
na documentação do Amazon 
EFS.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o emulador Charon-SSP. Instale o emulador Charon-SSP 
na instância Linux do Amazon 
EC2.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como 
configurar uma instância de 
nuvem da AWS para Charon-
SSP na documentação do 
Stromasys.

DevOps engenheiro

Crie um contêiner de arquivos de 
fita virtual no sistema de arquivos 
compartilhado para cada servidor 
convidado Sun SPARC.

Execute otouch <vtape-
container-name> comando 
para criar um contêiner de 
arquivo de fita virtual no sistema 
de arquivos compartilhado para 
cada servidor convidado Sun 
SPARC implantado no emulador 
Charon-SSP.

DevOps engenheiro

Configure o Charon-SSP 
Manager para criar dispositivos 
de fita virtual para os servidores 
convidados Sun SPARC.

Faça login no Charon-SSP 
Manager, crie dispositivos de 
fita virtual e configure-os para 
usar os arquivos de contêiner 
de fita virtual para cada servidor 
convidado Sun SPARC.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte o guia do 
usuário do Charon-SSP 5.2 
para Linux na documentação do 
Stromasys.

DevOps engenheiro

Confirme se o dispositivo de 
fita virtual está disponível nos 
servidores convidados Sun 
SPARC.

Faça login em cada servidor 
convidado Sun SPARC e execute 
omt -f /dev/rmt/1 comando 
para validar se o dispositivo de 
fita virtual está configurado no 
sistema operacional.

DevOps engenheiro

Desenvolva o runbook e a 
automação do Systems Manager.

Desenvolva o runbook do 
Systems Manager Automation e 
configure janelas de manutenção 
e associações no Systems 
Manager para programar o 
processo de backup.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Instruções 
de automação e Configuração 
de janelas de manutenção na 
documentação do AWS Systems 
Manager.

Arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o Systems Manager 
Automation para arquivar 
arquivos de contêiner de fita 
virtual girados.

Use o exemplo de código 
da opção Voltar 1 na seção
Informações adicionais para 
desenvolver um runbook do 
Systems Manager Automation 
para arquivar arquivos de 
contêiner de fita virtual girados 
no Amazon S3 e no Amazon S3 
Glacier.

Arquiteto de nuvem

Implemente o runbook do 
Systems Manager para 
arquivamento e agendamento.

Implante o runbook do Systems 
Manager Automation e 
programe-o para ser executado 
automaticamente no Systems 
Manager.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Instruções 
de automação na documentação
do Systems Manager.

Arquiteto de nuvem

Opção de Backup 2 — Criar um instantâneo do Stromasys

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um sistema de arquivos 
compartilhado Amazon EFS 
para armazenamento virtual de 
arquivos em fita.

Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS para 
criar um sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar seu 
sistema de arquivos Amazon 
EFS na documentação do 
Amazon EFS.

Arquiteto de nuvem

Configure o host Linux para 
montar o sistema de arquivos 
compartilhado.

Instale o driver do Amazon 
EFS na instância Linux do 
Amazon EC2 e configure o 
sistema operacional Linux para 
montar o sistema de arquivos 
compartilhados do Amazon EFS 
durante a inicialização.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Montagem 
de sistemas de arquivos usando 
o auxiliar de montagem do EFS
na documentação do Amazon 
EFS. 

DevOps engenheiro

Instale o emulador Charon-SSP. Instale o emulador Charon-SSP 
na instância Linux do Amazon 
EC2.

DevOps engenheiro
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como 
configurar uma instância de 
nuvem da AWS para Charon-
SSP na documentação do 
Stromasys.

Configure os servidores 
convidados Sun SPARC para 
inicializar com a opção de 
snapshot.

Use o Charon-SSP Manager 
para configurar a opção de 
snapshot para cada servidor 
convidado Sun SPARC.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte o guia do 
usuário do Charon-SSP 5.2 
para Linux na documentação do 
Stromasys.   

DevOps engenheiro

Desenvolva o runbook de 
automação do Systems Manager

Use o exemplo de código da
opção 2 de Backup na seção
Informações adicionais para 
desenvolver um runbook do 
Systems Manager Automation 
para executar remotamente 
o comando snapshot em 
um servidor convidado Sun 
SPARC durante uma janela de 
manutenção.

Arquiteto de nuvem

Implante o runbook do Systems 
Manager Automation e configure 
a associação com os hosts Linux 
do Amazon EC2.

Implante o runbook do Systems 
Manager Automation e configure 
janelas de manutenção e 
associações no Systems 
Manager para programar o 
processo de backup.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Instruções 
de automação e configuração 
de janelas de manutenção na 
documentação do AWS Systems 
Manager.

Arquiteto de nuvem

Arquive os instantâneos em 
armazenamento de longo prazo.

Use o código de exemplo do 
runbook da seção Informações 
adicionais para desenvolver um 
runbook do Systems Manager 
Automation para arquivar 
arquivos de snapshot no Amazon 
S3 e no Amazon S3 Glacier.

Arquiteto de nuvem
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Opção de Backup 3: criar um snapshot do volume do Amazon EBS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o emulador Charon-SSP. Instale o emulador Charon-SSP 
na instância Linux do Amazon 
EC2.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como 
configurar uma instância de 
nuvem da AWS para Charon-
SSP na documentação do 
Stromasys. 

DevOps engenheiro

Crie volumes EBS para os 
servidores convidados Sun 
SPRAC.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console do 
Amazon EBS e crie volumes 
do EBS para os servidores 
convidados Sun SPRAC.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como 
configurar uma instância de 
nuvem da AWS para Charon-
SSP na documentação do 
Stromasys.

Arquiteto de nuvem

Anexe os volumes do EBS à 
instância do Amazon EC2.

No console do Amazon EC2, 
anexe os volumes do EBS à 
instância do Amazon EC2 Linux.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Anexar um 
volume do Amazon EBS a uma 
instância na documentação do 
Amazon EC2.

AWS DevOps

Mapeie volumes do EBS como 
unidades SCSI no emulador 
Charon-SSP.

Configure o Charon-SSP 
Manager para mapear os 
volumes do EBS como unidades 
SCSI nos servidores convidados 
Sun SPARC.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte a seção de
configuração de armazenamento 
SCSI do guia Charon-SSP V5.2 
para Linux na documentação do 
Stromasys.

AWS DevOps

Configure o cronograma de AWS 
Backup para capturar os volumes 
do EBS.

Configure a política e os 
cronogramas do AWS Backup 
para capturar os volumes do 
EBS.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte o tutorial 

AWS DevOps
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
de backup e restauração do 
Amazon EBS usando o AWS 
Backup na documentação do 
AWS Developer Center.

Opção de Backup 4 — Criar um AWS Storage Gateway VTL

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um dispositivo Tape 
Gateway.

Faça login no AWS Management 
Console, abra o console do 
AWS Storage Gateway e crie um 
dispositivo Tape Gateway em 
uma VPC.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Como criar 
um gateway na documentação 
do AWS Storage Gateway.

Arquiteto de nuvem

Crie uma instância de banco de 
dados do Amazon RDS para o 
Bacula.

Abra o console do Amazon RDS 
for MySQL.

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte Criar 
uma instância de banco de 
dados MySQL e conectar-se a 
um banco de dados em uma 
instância de banco de dados 
MySQL na documentação do 
Amazon RDS.

Arquiteto de nuvem

Implante o controlador do 
aplicativo de backup na VPC.

Instale o Bacula na instância 
do EC2, implante o controlador 
do aplicativo de backup e 
configure o armazenamento 
de backup para conectar-se 
ao dispositivo Tape Gateway. 
Você pode usar o exemplo de 
configuração do daemon de 
armazenamento do Bacula 
Director noBacula-storage-
daemon-config.txt arquivo 
(anexado).

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte a
documentação do Bacula.

AWS DevOps

Configure o aplicativo de backup 
nos servidores convidados Sun 
SPARC.

Configure um segundo cliente 
para instalar e configurar 
o aplicativo de backup nos 
servidores convidados Sun 
SPARC usando o exemplo 
de configuração do Bacula 

DevOps engenheiro
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
noSUN-SPARC-Guest-Bacula-
Config.txt arquivo (anexado).

Configure a configuração e o 
agendamento do backup.

Configure a configuração e os 
agendamentos de backup no 
controlador do aplicativo de 
backup usando o exemplo de 
configuração do Bacula Director 
noBacula-Directory-
Config.txt arquivo (anexado).

Para obter mais informações 
sobre isso, consulte a
documentação do Bacula.   

DevOps engenheiro

Confirme se a configuração e os 
agendamentos do backup estão 
corretos.

Siga as instruções da
documentação do Bacula para 
realizar os testes de validação 
e backup de sua configuração 
nos servidores convidados Sun 
SPARC.

Por exemplo, você pode usar os 
comandos a seguir para validar 
os arquivos de config:

• bacula-dir -t -c 
bacula-dir.conf

• bacula-fd -t -c bacula-
fd.conf

• bacula-sd -t -c bacula-
sd.conf

DevOps engenheiro

Recursos relacionados
• Charon virtual SPARC com licenciamento VE
• Charon virtual SPARC
• Usando serviços em nuvem e armazenamento de objetos com o Bacula Enterprise Edition
• Objetivos de recuperação de desastres (DR)
• AWS Storage Gateway — Trabalhando com dispositivos VTL
• Soluções antigas de emulação de sistemas Charon

Informações adicionais
Opção de Backup 1 — Crie uma fita virtual Stromasys

Você pode usar o seguinte exemplo de código de runbook do Systems Manager Automation para iniciar 
automaticamente o backup e depois trocar as fitas:

...
# example backup script saved in SUN SPARC Server 
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 #!/usr/bin/bash 
 mt -f  rewind 
 tar -cvf   
 mt -f  offline
...         
         mainSteps: 
         - action: aws:runShellScript 
           name: 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               # Validate tape backup container file exists 
               if [ ! -f {{TapeBackupContainerFile}} ]; then 
                 logger -s -p local3.warning "Tape backup container file is not exists - 
 {{TapeBackupContainerFile}}, create a new one" 
                 touch {{TapeBackupContainerFile}} 
               fi 
         - action: aws:runShellScript 
           name: startBackup 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               user={{BACKUP_USER}} 
               keypair={{KEYPAIR_PATH}} 
               server={{SUN_SPARC_IP}} 
               backup_script={{BACKUP_SCRIPT}} 
               ssh -i $keypair $user@$server -c "/usr/bin/bash $backup_script" 
         - action: aws:runShellScript 
           name: swapVirtualDiskContainer 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               mv {{TapeBackupContainerFile}} {{TapeBackupContainerFile}}.$(date +%s) 
               touch {{TapeBackupContainerFile}} 
         - action: aws:runShellScript 
           name: uploadBackupArchiveToS3 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               aws s3 cp {{TapeBackupContainerFile}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/
{{SUN_SPARC_IP}}/$(date '+%Y-%m-%d')/ 
 ...

Opção de Backup 2 — instantâneo do Stromasys

Você pode usar o seguinte exemplo de código de runbook do Systems Manager Automation para 
automatizar o processo de backup:

      ... 

         mainSteps: 
         - action: aws:runShellScript 
           name: startSnapshot 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
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             runCommand: 
             - | 
               # You may consider some graceful stop of the application before taking a 
 snapshot 
               # Query SSP PID by configuration file 
               # Example: ps ax | grep ssp-4 | grep Solaris10.cfg | awk '{print $1" "$5}' | 
 grep ssp4 | cut -f1 -d" " 
               pid=`ps ax | grep ssp-4 | grep {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}} | awk '{print $1" 
 "$5}' | grep ssp4 | cut -f1 -d" "` 
               if [ -n "${pid}" ]; then 
                 kill -SIGTSTP ${pid} 
               else 
                 echo "No PID found for SPARC guest with config {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}}" 
                 exit 1 
               fi 
         - action: aws:runShellScript 
           name: startBackup 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               # upload snapshot and virtual disk files into S3 
               aws s3 sync {{SNAPSHOT_FOLDER}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/$(date '+%Y-%m-%d')/ 
               aws s3 cp {{VIRTUAL_DISK_FILE}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/$(date '+%Y-%m-%d')/ 
         - action: aws:runShellScript 
           name: restratSPARCGuest 
           inputs: 
             onFailure: Abort 
             timeoutSeconds: "1200" 
             runCommand: 
             - | 
               /opt/charon-ssp/ssp-4u/ssp4u -f {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}} -d -a 
 {{SPARC_GUEST_NAME}} --snapshot {{SNAPSHOT_FOLDER}} 
 ...

Opção Backup 4 — AWS Storage Gateway VTL

Se você usar regiões não globais do Solaris para executar servidores Sun SPARC legados virtualizados, a 
abordagem do aplicativo de backup pode ser aplicada a regiões não globais em execução nos servidores 
Sun SPARC (por exemplo, o cliente de backup pode ser executado dentro de regiões não globais). No 
entanto, o cliente de backup também pode ser executado no host Solaris e tirar fotos das regiões não 
globais. Os instantâneos podem então ser copiados em uma fita.

O exemplo de configuração a seguir adiciona o sistema de arquivos que hospeda as regiões não globais 
do Solaris à configuração de backup do host Solaris:

FileSet { 
   Name = "Branded Zones" 
   Include { 
     Options { 
       signature = MD5 
     } 
     File = /zones 
   } 
 }

Anexos
Para acessar conteúdo adicional associado a esse documento, descompacte o seguinte arquivo:
attachment.zip
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Faça backup e arquive dados no Amazon S3 com a Veeam

Faça backup e arquive dados no Amazon S3 com o 
Veeam Backup & Replication

Criado por Jeanna James e Anthony Fiore (AWS) (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: armazenamento e 
backup

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon S3; Amazon S3 Glacier

Resumo
Esse padrão detalha o processo de envio de backups criados pelo Veeam Backup & Replication para 
classes de armazenamento de objetos compatíveis do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
usando o recurso de repositório de backup escalável da Veeam. 

A Veeam oferece suporte a várias classes de armazenamento do Amazon S3 para melhor atender às 
suas necessidades específicas. Você pode escolher o tipo de armazenamento com base nos requisitos de 
acesso, resiliência e custo de seus dados de backup ou arquivamento. Por exemplo, você pode armazenar 
dados que não planeja usar por 30 dias ou mais no acesso infrequente (IA) do Amazon S3 por um custo 
menor. Se você planeja arquivar dados por 90 dias ou mais, você pode usar o Amazon Simple Storage 
Service Glacier com o nível de arquivamento da Veeam. Você também pode usar o S3 Object Lock para 
tornar os backups imutáveis no Amazon S3.

Esse padrão não abrange como configurar o Veeam Backup & Replication com um gateway de fita no 
Amazon Web Services (AWS) Storage Gateway. Para obter informações sobre esse tópico, consulte
Veeam Backup & Replication usando o AWS VTL Gateway - Guia de implantação no site da Veeam.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• O Veeam Backup & Replication, incluindo o Veeam Availability Suite ou o Veeam Backup Essentials, 
instalado (você pode se registrar para um teste gratuito)

• Licença Veeam Backup & Replication com funcionalidade Enterprise ou Enterprise Plus, que inclui a 
Licença Universal da Veeam (VUL)

• Uma conta de usuário ativa do AWS Identity and Access Management (IAM) com acesso a um bucket do 
Amazon S3

• Uma conta de usuário do IAM ativa com acesso ao Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e ao 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) (se estiver utilizando o nível de arquivamento)

• Conectividade de rede local aos serviços da AWS com largura de banda disponível para backup e 
restauração de tráfego por meio de uma conexão pública à Internet ou de uma interface virtual pública 
(VIF) do AWS Direct Connect

• As seguintes portas de rede e terminais foram abertos para garantir a comunicação adequada com os 
repositórios de armazenamento de objetos:
• Armazenamento Amazon S3 — TCP — porta 443: usado para se comunicar com o armazenamento 

Amazon S3.
• Armazenamento Amazon S3 — endpoints em nuvem — *.amazonaws.com para regiões da AWS e 

regiões da AWS GovCloud (EUA), ou *.amazonaws.com.cn para regiões da China: usado para se 
comunicar com o armazenamento do Amazon S3. Para obter uma lista completa dos endpoints de 
conexão, consulte Endpoints do Amazon S3 na documentação da AWS.
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• Armazenamento Amazon S3 — HTTP TCP — porta 80: usado para verificar o status do certificado. 
Considere que endpoints de verificação de certificados — URLs da lista de revogação de certificados 
online (CRL). A lista real de endereços pode ser encontrada no próprio certificado.

• Armazenamento Amazon S3 — endpoints de verificação de certificados — *.amazontrust.com: 
usado para verificar o status do certificado. Considere que os endpoints de verificação de certificados 
(URLs de CRL e servidores OCSP) estão sujeitos a alterações. A lista real de endereços pode ser 
encontrada no próprio certificado.

Limitações

• A Veeam não oferece suporte às políticas de ciclo de vida do S3 em nenhum bucket S3 usado como 
repositório de armazenamento de objetos da Veeam. Isso inclui políticas com transições de classe de 
armazenamento do Amazon S3 e regras de expiração do ciclo de vida do S3. A Veeam deve ser a única 
entidade que gerencia esses objetos. A ativação das políticas de ciclo de vida do S3 pode ter resultados 
inesperados, incluindo perda de dados.

Versões do produto

• Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 ou posterior (somente backup ou nível de capacidade)
• Veeam Backup & Replication v10 ou posterior (nível de backup ou capacidade e S3 Object Lock)
• Veeam Backup & Replication v11 ou posterior (nível de backup ou capacidade, nível de arquivamento ou 

arquivamento e S3 Object Lock)
• S3 Standard
• S3 Standard – IA
• S3 One Zone – IA
• S3 Glacier (somente v11)
• S3 Glacier Deep Archive (somente v11)

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Instalação local do Veeam Backup & Replication com conectividade de um servidor de backup da 
Veeam ou de um servidor gateway da Veeam com o Amazon S3

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon S3
• Amazon VPC e Amazon EC2 (se estiver usando uma camada de arquivamento)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra a arquitetura escalável do repositório de backup.

O software Veeam Backup and Replication protege os dados contra erros lógicos, como falhas no sistema, 
erros de aplicativos ou exclusão acidental. Neste diagrama, os backups são executados primeiro no local e 
uma cópia secundária é enviada diretamente para o Amazon S3. Um backup representa uma point-in-time 
cópia dos dados.

O fluxo de trabalho consiste em três componentes principais que são necessários para hierarquizar ou 
copiar backups para o Amazon S3 e um componente opcional:
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• Veeam Backup & Replication (1) — O servidor de backup responsável por coordenar, controlar e 
gerenciar a infraestrutura de backup, configurações, tarefas, tarefas de recuperação e outros processos.

• Servidor gateway Veeam (não mostrado no diagrama) — Um servidor gateway local opcional que é 
necessário se o servidor de backup da Veeam não tiver conectividade de saída com o Amazon S3.

• Repositório de backup escalável (2) — Sistema de repositório com suporte de escalabilidade horizontal 
para armazenamento de dados em vários níveis. O repositório de backup escalável consiste em um 
ou mais repositórios de backup que fornecem acesso rápido aos dados e podem ser expandidos 
com repositórios de armazenamento de objetos do Amazon S3 para armazenamento de longo prazo 
(nível de capacidade) e arquivamento (nível de arquivamento). A Veeam usa o repositório de backup 
escalável para hierarquizar os dados automaticamente entre o armazenamento de objetos local (nível de 
desempenho) e o Amazon S3 (níveis de capacidade e arquivamento).

• Amazon S3 (3): serviço de armazenamento de objetos da AWS que oferece escalabilidade, 
disponibilidade de dados e performance.

Automação e escala

Você pode automatizar a criação de recursos do IAM e buckets S3 usando os CloudFormation modelos da 
AWS fornecidos no VeeamHub GitHub repositório. Os modelos incluem opções padrão e imutáveis.

Ferramentas
Ferramentas e serviços da AWS

• O Veeam Backup & Replication é uma solução da Veeam para proteger, fazer backup, replicar e 
restaurar suas cargas de trabalho físicas e virtuais.

• CloudFormationA AWS ajuda você a modelar e configurar seus recursos da AWS, provisioná-los de 
forma rápida e consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida. Você pode usar um modelo para 
descrever seus recursos e suas dependências, iniciá-los e configurá-los juntos como uma pilha, em vez 
de gerenciar recursos individualmente. Você pode gerenciar e provisionar pilhas em várias contas e 
regiões da AWS.

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável 
na Nuvem da AWS. É possível usar o Amazon EC2 para executar quantos servidores virtuais forem 
necessários e aumentar.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da web para controlar de forma segura 
o acesso aos serviços da AWS. Com o IAM, é possível gerenciar de forma centralizada usuários, 
credenciais de segurança como chaves de acesso e permissões que controlam quais recursos da AWS 
podem acessar.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos. Você pode 
utilizar o Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de 
qualquer lugar na web.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) provisiona uma seção logicamente isolada da nuvem 
da AWS onde é possível executar recursos da AWS em uma rede virtual definida por você. Essa rede 
virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu datacenter, com os benefícios de 
usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Código

Use os CloudFormation modelos fornecidos no VeeamHub GitHub repositório para criar automaticamente 
os recursos do IAM e os buckets do S3 para esse padrão. Se você preferir criar esses recursos 
manualmente, siga as etapas na seção Epics.
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Epopéias
Configure o armazenamento do Amazon S3 na sua conta da

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um usuário do IAM. Siga as instruções na 
documentação do IAM para 
criar um usuário do IAM com 
acesso programático. A Veeam 
usa essa entidade para se 
autenticar com a AWS para 
ler e gravar em seus buckets 
do S3. Você deve conceder 
o menor privilégio (ou seja, 
conceder somente as permissões 
necessárias para executar 
uma tarefa) para que o usuário 
não tenha mais autoridade 
do que precisa. Por exemplo, 
políticas de IAM para anexar 
ao seu usuário do Veeam IAM, 
consulte a seção Informações 
adicionais (p. 2752).

Observação Como 
alternativa, você pode usar 
os CloudFormation modelos 
fornecidos no VeeamHub GitHub 
repositório para criar um usuário 
do IAM e um bucket do S3 para 
esse padrão.

Administrador da AWS

Crie um bucket do S3. 1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
Amazon S3 em https:// 
console.aws.amazon.com/s3/. 

2. Se você ainda não tiver um 
bucket S3 existente para usar 
como armazenamento de 
destino, escolha Criar bucket
e especifique o nome do 
bucket, a região da AWS e as 
configurações do bucket.
• Recomendamos que você 

habilite a opção Bloquear 
acesso público para o 
bucket S3 e configure 
as políticas de acesso e 
permissão do usuário para 
atender aos requisitos da 
sua organização. Para ver 
um exemplo, consulte a
documentação do Amazon 
S3.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Recomendamos que você 

habilite o S3 Object Lock, 
mesmo que não pretenda 
usá-lo imediatamente. Essa 
configuração só pode ser 
ativada no momento da 
criação do bucket do S3.

Para obter mais informações, 
consulte Criação de um bucket
na documentação do Amazon 
S3.

Adicionar o Amazon S3 e o Amazon S3 Glacier (ou S3 Glacier Deep Archive) ao 
Veeam Backup & Replication

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o assistente de Novo 
Repositório de Objetos.

Antes de configurar o 
armazenamento de objetos 
e os repositórios de backup 
escaláveis na Veeam, você deve 
adicionar os repositórios de 
armazenamento Amazon S3 e 
Amazon S3 Glacier que você 
deseja usar para os níveis de 
capacidade e arquivamento. 
No próximo episódio, você 
conectará esses repositórios 
de armazenamento ao seu 
repositório de backup escalável.

1. No console da Veeam, abra a 
visualização da Infraestrutura 
de Backup. 

2. No painel de inventário, 
escolha o nó Repositórios de 
Backup e escolha Adicionar 
repositório. 

3. Na caixa de diálogo Adicionar 
repositório de Backup, escolha
Armazenamento de objetos,
Amazon S3.

Administrador da AWS, 
proprietário do aplicativo

Adicione armazenamento do 
Amazon S3 para o nível de 
capacidade.

1. Na caixa de diálogo Amazon 
Cloud Storage Services, 
escolha Amazon S3.

2. Na etapa Nome do assistente, 
especifique o nome do 
armazenamento do objeto e 
uma breve descrição, como o 
criador e a data de criação. 

Administrador da AWS, 
proprietário do aplicativo
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3. Na etapa Conta do assistente, 

especifique a conta de 
armazenamento de objetos. 
• Para Credenciais, escolha 

as credenciais de usuário 
que você criou no primeiro 
épico para acessar seu 
armazenamento de objetos 
do Amazon S3. 

• Na região da AWS, 
selecione a região da AWS 
onde o bucket do Amazon 
S3 está localizado.

4. Na etapa Bucket do 
assistente, especifique 
as configurações de 
armazenamento de objetos.
• Em Região do data center, 

selecione a região da AWS 
onde o bucket do Amazon 
S3 está localizado.

• Em Bucket, escolha o 
bucket do S3 que você criou 
na primeira epopeia.

• Em Pasta, crie ou selecione 
uma pasta na nuvem para a 
qual mapear seu repositório 
de armazenamento de 
objetos. 

• Se você quiser ativar a 
imutabilidade, escolha
Tornar os backups recentes 
imutáveis por X dias e 
defina o período durante o 
qual seus backups devem 
ser bloqueados. Observe 
que habilitar a imutabilidade 
resulta em aumento de 
custos devido ao aumento 
do número de chamadas 
de API da Veeam para o 
Amazon S3.

5. Na etapa Resumo do 
assistente, revise as 
informações de configuração e 
escolha Concluir.
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Adicione armazenamento 
Amazon S3 Glacier para o nível 
de arquivamento.

Se você quiser criar uma 
camada de arquivamento, use as 
permissões do IAM detalhadas 
na seção Informações 
adicionais (p. 2752). 

1. Inicie o assistente de 
Novo Repositório de 
Objetos conforme descrito 
anteriormente.

2. Na caixa de diálogo Amazon 
Cloud Storage Services, 
escolha Amazon S3 Glacier.

3. Na etapa Nome do assistente, 
especifique o nome do 
armazenamento do objeto e 
uma breve descrição, como o 
criador e a data de criação.

4. Na etapa Conta do assistente, 
especifique a conta de 
armazenamento de objetos.
• Para Credenciais, escolha 

as credenciais de usuário 
que você criou no primeiro 
épico para acessar o 
armazenamento de objetos 
do Amazon S3 Glacier. 

• Na região da AWS, 
selecione a região da AWS 
onde o bucket do Amazon 
S3 está localizado.

5. Na etapa Bucket do 
assistente, especifique 
as configurações de 
armazenamento de objetos.
• Para a região do data 

center, escolha a região da 
AWS.

• Em Bucket, selecione 
um bucket do S3 para 
armazenar seus dados de 
backup. Esse pode ser o 
mesmo bucket usado para o 
nível de capacidade.

• Em Pasta, crie ou selecione 
uma pasta na nuvem para a 
qual mapear seu repositório 
de armazenamento de 
objetos. 

• Se você quiser ativar a 
imutabilidade, escolha
Tornar os backups recentes 

Administrador da AWS, 
proprietário do aplicativo
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imutáveis durante toda 
a duração da política de 
retenção. Observe que 
habilitar a imutabilidade 
resulta em aumento de 
custos devido ao aumento 
do número de chamadas 
de API da Veeam para o 
Amazon S3.

• Se você quiser usar o 
S3 Glacier Deep Archive 
como sua classe de 
armazenamento de 
arquivos, escolha Usar a 
classe de armazenamento 
de arquivamento profundo.

6. Na etapa Proxy Appliance
do assistente, configure 
a instância auxiliar usada 
para transferir os dados do 
Amazon S3 para o Amazon 
S3 Glacier. Você pode usar 
as configurações padrão ou 
definir cada configuração 
manualmente. Para definir as 
configurações manualmente:
• Escolha Customize 

(Personalizar).
• Para o tipo de instância 

EC2, escolha o tipo de 
instância para o dispositivo 
proxy, com base em seus 
requisitos de velocidade 
e custo para transferir os 
arquivos de backup para a 
camada de arquivamento do 
seu repositório de backup 
escalável.

• Para o Amazon VPC, 
escolha o VPC para a 
instância de destino.

• Em Sub-rede, selecione 
a sub-rede do dispositivo 
proxy.

• Em Security group (Grupo 
de segurança), selecione o 
grupo de segurança a ser 
associado ao dispositivo 
proxy.

• Para a porta do 
redirecionador, especifique 
a porta TCP para rotear 
solicitações entre o 

2747



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
dispositivo proxy e 
os componentes da 
infraestrutura de backup.

• Escolha OK para confirmar 
suas configurações.

7. Na etapa Resumo do 
assistente, revise as 
informações de configuração e 
escolha Concluir.

Adicionar repositórios de backup

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie o assistente do New Scale-
Out Backup Repository.

1. No console da Veeam, abra a 
visualização da Infraestrutura 
de Backup. 

2. No painel de inventário, 
escolha Repositórios 
escaláveis e, em seguida, 
escolha Adicionar repositório 
escalável.

Proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas da 
AWS

Adicione um repositório de 
backup escalável e configure 
níveis de capacidade e 
arquivamento.

1. Na etapa Nome do assistente, 
especifique o nome e uma 
breve descrição do repositório 
de backup escalável. 

2. Se necessário, adicione 
extensões de desempenho. 
Você também pode usar seu 
repositório de backup local da 
Veeam existente como seu 
nível de desempenho. 

3. Escolha Avançado e 
especifique opções adicionais 
para o repositório de backup 
escalável.
• Escolha Usar arquivos 

de backup por máquina
para criar um arquivo de 
backup separado para cada 
máquina e gravar esses 
arquivos no repositório de 
backup em vários fluxos 
simultaneamente. Essa 
opção é recomendada para 
uma melhor utilização dos 
recursos de armazenamento 
e computação.

• Escolha Executar backup 
completo quando a 
extensão necessária estiver 

Proprietário do aplicativo, 
administrador de sistemas da 
AWS
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off-line para criar um arquivo 
de backup completo caso 
uma extensão que contenha 
pontos de restauração para 
um backup incremental 
fique off-line. Essa opção 
requer espaço livre no 
repositório de backup 
escalável para hospedar 
um arquivo de backup 
completo.

4. Na etapa Política do 
assistente, especifique a 
política de posicionamento de 
backup para o repositório. 
• Escolha Data locality

para armazenar arquivos 
de backup completos e 
incrementais que pertencem 
à mesma cadeia juntos, 
com a mesma extensão 
de desempenho. Você 
pode armazenar arquivos 
que pertencem a uma 
nova cadeia de backup 
com a mesma extensão 
de desempenho ou a 
outra (a menos que você 
use um dispositivo de 
armazenamento com 
desduplicação como 
extensão de desempenho).

• Escolha Desempenho
para armazenar arquivos 
de backup completos e 
incrementais em diferentes 
níveis de desempenho. 
Essa opção requer uma 
conexão de rede rápida 
e confiável. Se você 
escolher Desempenho, 
poderá restringir os tipos de 
arquivos de backup a serem 
armazenados em cada 
extensão de desempenho. 
Por exemplo, você pode 
armazenar arquivos de 
backup completos em uma 
extensão e arquivos de 
backup incremental em 
outras extensões. Para 
escolher tipos de arquivo:
• Escolha Customize 

(Personalizar).
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• Na caixa de diálogo

Configurações de 
posicionamento de 
Backup, escolha uma 
extensão de desempenho 
e escolha Editar.

• Escolha o tipo de arquivo 
de backup que você 
deseja armazenar na 
extensão.

5. Na etapa Capacity Tier
do assistente, configure a 
camada de armazenamento 
de longo prazo que você 
deseja anexar ao repositório 
de backup escalável.   
• Escolha Estender a 

capacidade escalável do 
repositório de backup com 
armazenamento de objetos. 
Para o repositório de 
armazenamento de objetos, 
escolha o armazenamento 
Amazon S3 para o nível 
de capacidade que você 
adicionou no épico anterior.

• Escolha Janela para 
selecionar uma janela de 
tempo para mover ou copiar 
dados.

• Escolha Copiar backups 
para armazenamento de 
objetos assim que eles 
forem criados para copiar 
todos ou somente os 
arquivos de backup criados 
recentemente na extensão 
da capacidade. 

• Escolha Mover os backups 
para o armazenamento 
de objetos à medida que 
eles saem da janela de 
restaurações operacionais
para transferir cadeias 
de backup inativas até a 
extensão da capacidade. 
No campo Mover arquivos 
de backup com mais de 
X dias, especifique uma 
duração após a qual os 
arquivos de backup devem 
ser descarregados. (Para 
descarregar cadeias de 
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backup inativas no dia 
em que foram criadas, 
especifique 0 dias.) Você 
também pode escolher
Substituir para mover os 
arquivos de backup mais 
cedo se o repositório de 
backup escalável atingir o 
limite especificado por você.

• Escolha Criptografar 
dados enviados para o 
armazenamento de objetos
e especifique uma senha 
para criptografar todos os 
dados e seus metadados 
para transferência. Escolha
Adicionar ou Gerenciar 
senhas para especificar 
uma nova senha.

6. Na etapa Archive Tier do 
assistente, configure a 
camada de armazenamento 
de arquivos que você deseja 
anexar ao repositório de 
backup escalável. (Essa etapa 
não aparece se você ignorou a 
adição do armazenamento do 
Amazon S3 Glacier.) 
• Escolha Arquivar backups 

completos do GFS para 
armazenamento de objetos. 
Para o repositório de 
armazenamento de objetos, 
escolha o armazenamento 
Amazon S3 Glacier que 
você adicionou no épico 
anterior.

• Para backups do Archive 
GFS com mais de N dias, 
escolha uma janela de 
tempo para mover os 
arquivos até a extensão 
do arquivamento. (Para 
arquivar cadeias de backup 
inativas no dia em que 
foram criadas, especifique 0 
dias.)

7. Na etapa de resumo
do assistente, revise a 
configuração do repositório de 
backup escalável e escolha
Concluir.
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Recursos relacionados
• Criar um usuário do IAM na sua conta da AWS (documentação do IAM)
• Criação de um bucket (documentação do Amazon S3)
• Bloquear o acesso público ao armazenamento do Amazon S3 (documentação do Amazon S3)
• Usando o S3 Object Lock (documentação do Amazon S3)
• Documentação técnica da Veeam
• Como criar uma política segura do IAM para conexão com o armazenamento de objetos S3

(documentação da Veeam)

Informações adicionais
As seções a seguir fornecem exemplos de políticas do IAM que você pode usar ao criar um usuário do IAM 
na seção Epics (p. 2743) desse padrão.

Política do IAM para nível de capacidade

Nota Altere o nome dos buckets do S3 na política de exemplo<yourbucketname> para o nome do bucket 
S3 que você deseja usar para backups de nível de capacidade da Veeam.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObjectLegalHold", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:GetObjectLegalHold", 
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", 
                "s3:PutObject*", 
                "s3:GetObject*", 
                "s3:GetEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutObjectRetention", 
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration", 
                "s3:DeleteObject*", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:GetBucketLocation" 

            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::/*", 
                "arn:aws:s3:::" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

Política do IAM para o nível de arquivamento

Nota Altere o nome dos buckets do S3 na política de exemplo<yourbucketname> para o nome do bucket 
S3 que você deseja usar para backups de nível de arquivamento da Veeam.

Para usar sua VPC, sub-rede e grupos de segurança existentes:

  { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Sid": "VisualEditor0", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "s3:DeleteObject", 
          "s3:PutObject", 
          "s3:GetObject", 
          "s3:RestoreObject", 
          "s3:ListBucket", 
          "s3:AbortMultipartUpload", 
          "s3:GetBucketVersioning", 
          "s3:ListAllMyBuckets", 
          "s3:GetBucketLocation", 
          "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", 
          "s3:PutObjectRetention", 
          "s3:GetObjectVersion", 
          "s3:PutObjectLegalHold", 
          "s3:GetObjectRetention", 
          "s3:DeleteObjectVersion", 
          "s3:ListBucketVersions", 
          "ec2:DescribeInstances", 
          "ec2:CreateKeyPair", 
          "ec2:DescribeKeyPairs", 
          "ec2:RunInstances", 
          "ec2:DeleteKeyPair", 
          "ec2:DescribeVpcAttribute", 
          "ec2:CreateTags", 
          "ec2:DescribeSubnets", 
          "ec2:TerminateInstances", 
          "ec2:DescribeSecurityGroups", 
          "ec2:DescribeImages", 
          "ec2:DescribeVpcs" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
    ] 
  }

Para criar novos grupos de VPC, sub-rede e segurança:

  { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Sid": "VisualEditor0", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "s3:DeleteObject", 
          "s3:PutObject", 
          "s3:GetObject", 
          "s3:RestoreObject", 
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          "s3:ListBucket", 
          "s3:AbortMultipartUpload", 
          "s3:GetBucketVersioning", 
          "s3:ListAllMyBuckets", 
          "s3:GetBucketLocation", 
          "s3:GetBucketObjectLockConfiguration", 
          "s3:PutObjectRetention", 
          "s3:GetObjectVersion", 
          "s3:PutObjectLegalHold", 
          "s3:GetObjectRetention", 
          "s3:DeleteObjectVersion", 
          "s3:ListBucketVersions", 
          "ec2:DescribeInstances", 
          "ec2:CreateKeyPair", 
          "ec2:DescribeKeyPairs", 
          "ec2:RunInstances", 
          "ec2:DeleteKeyPair", 
          "ec2:DescribeVpcAttribute", 
          "ec2:CreateTags", 
          "ec2:DescribeSubnets", 
          "ec2:TerminateInstances", 
          "ec2:DescribeSecurityGroups", 
          "ec2:DescribeImages", 
          "ec2:DescribeVpcs", 
          "ec2:CreateVpc", 
          "ec2:CreateSubnet", 
          "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
          "ec2:CreateRoute", 
          "ec2:CreateInternetGateway", 
          "ec2:AttachInternetGateway", 
          "ec2:ModifyVpcAttribute", 
          "ec2:CreateSecurityGroup", 
          "ec2:DeleteSecurityGroup", 
          "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
          "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
          "ec2:DescribeRouteTables", 
          "ec2:DescribeInstanceTypes" 
        ], 
        "Resource": "*" 
      } 
    ] 
  }

Faça backup e arquive dados de mainframe no 
Amazon S3 usando o Model9 Manager

Criado por Santosh Kumar Singh (AWS), Mikhael Liberman (software de mainframe Model9), Gilberto 
Biondo (AWS) e Maggie Li (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Fonte: Mainframe Alvo: Amazon S3

Tipo R: N/A Carga de trabalho: IBM Tecnologias: armazenamento e 
backup; migração

Serviços da AWS: Amazon EC2; 
Amazon EFS; Amazon S3; AWS 
Direct Connect
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Resumo
Esse padrão mostra como fazer backup e arquivar dados de mainframe diretamente no Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) e, em seguida, recuperar e restaurar esses dados no mainframe usando 
o Model9 Manager. Se você está procurando uma maneira de modernizar sua solução de backup e 
arquivamento como parte de sua jornada de modernização do mainframe ou para atender aos requisitos 
de conformidade, esse padrão pode ajudá-lo a atingir suas metas.

Normalmente, as organizações que executam os principais aplicativos de negócios em mainframes usam 
uma biblioteca virtual de fitas (VTL) para fazer backup de armazenamentos de dados, como arquivos 
e registros, mas esse método pode ser caro porque consome MIPS faturáveis. Além disso, você não 
pode acessar dados armazenados em fitas fora do mainframe. Para evitar esses problemas, você pode 
usar o Model9 Manager para transferir dados operacionais e históricos do mainframe de forma rápida 
e econômica diretamente para o Amazon S3. Você pode usar o Model9 Manager para fazer backup e 
arquivar dados por TCP/IP diretamente na nuvem, enquanto aproveita os mecanismos do Processador de 
Informações Integrado (ZiIP) IBM z para reduzir custos, paralelismo e tempos de transferência.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Model9 Manager com uma chave de licença válida
• Conectividade TCP/IP entre o mainframe e a AWS
• Um usuário do AWS Identity and Access Management (IAM) com acesso de leitura/gravação a um 

bucket do S3.
• Políticas de bucket do S3 definidas para ler/gravar dados
• Acesso ao produto de segurança de mainframe (RACF) instalado para executar processos do Modelo 9
• Um agente Model9 z/OS (Java versão 8, SR5 FP16 de 64 bits ou posterior) que tenha portas de rede 

disponíveis, regras de firewall que permitem acesso aos buckets do S3 e um sistema de arquivos z/FS 
dedicado

• Atendendo aos requisitos do servidor de gerenciamento Model9

Limitações

• O Model9 Manager armazena seus dados operacionais em um banco de dados PostgreSQL que é 
executado como um contêiner Docker na mesma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) do servidor de gerenciamento. O Model9 Manager ainda não é executado como um Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS). Para obter mais informações sobre as atualizações mais 
recentes do produto Model9, consulte O que há de novo? na documentação do Model9.

• Esse padrão pode ajudar você a fazer backup e arquivar somente dados do mainframe z/OS. O Model9 
Manager faz backup e arquiva somente arquivos de mainframe.

• Esse padrão não pode ajudá-lo a converter dados em formatos abertos padrão, como JSON ou CSV. 
Você deve usar um serviço adicional de transformação do Model9, como o Model9 Gravity, para 
converter os dados em formatos abertos padrão. Aplicativos nativos da nuvem e ferramentas de análise 
de dados podem acessar os dados depois que eles são gravados na nuvem.

Versões do produto

• Model 9 Manager V2.x
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Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Mainframe executando z/OS
• Arquivos de mainframe, como conjuntos de dados e arquivos z/OS UNIX System Services (USS)
• Disco de mainframe, como um dispositivo de armazenamento de acesso direto (DASD)
• Fita de mainframe (biblioteca de fitas virtual ou física)

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon S3
• Amazon EC2 em uma nuvem privada virtual (VPC)
• AWS Direct Connect
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra uma arquitetura de referência em que agentes de software Model9 em um 
mainframe conduzem os processos legados de backup e arquivamento de dados que armazenam os 
dados no Amazon S3.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Os agentes de software Model9 são executados em partições lógicas de mainframe (LPARs). Os 
agentes de software lêem e gravam dados de mainframe a partir de DASD ou fita diretamente no 
Amazon S3 por TCP/IP.

2. O Direct Connect configura uma conexão física e isolada entre a rede local e a AWS. Para maior 
segurança, você pode executar uma site-to-site VPN em cima do Direct Connect para criptografar dados 
em trânsito.

3. O bucket S3 armazena arquivos de mainframe como dados de armazenamento de objetos, e os 
agentes do Model9 se comunicam diretamente com os buckets do S3. Os certificados são usados para 
criptografia HTTPs de todas as comunicações entre o agente Model9 e o Amazon S3. A criptografia de 
dados do Amazon S3 é usada para criptografar e proteger os dados em repouso.

4. Os servidores de gerenciamento Model9 são executados como contêineres do Docker em instâncias do 
EC2. As instâncias se comunicam com agentes executados em LPARs de mainframe e buckets S3.

5. O Amazon EFS é montado em instâncias ativas e passivas do EC2 para compartilhar o armazenamento 
do Network File System (NFS). Isso é para garantir que os metadados relacionados a uma política 
criada no servidor de gerenciamento não sejam perdidos no caso de um failover. No caso de um failover 
do servidor ativo, você pode acessar o servidor passivo sem perda de dados. Se o servidor passivo 
falhar, você também poderá acessar o servidor ativo sem perda de dados.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação 
dimensionável na Nuvem da AWS. É possível iniciar quantos servidores virtuais forem necessários e 
reduzi-los rapidamente ou reduzi-los.

• O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda você a criar e configurar sistemas de arquivos 
compartilhados na Nuvem da AWS.
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• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 
que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar praticamente qualquer quantidade de dados.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a iniciar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

• O AWS Direct Connect vincula sua rede interna a um local do Direct Connect por meio de um cabo de 
fibra óptica Ethernet padrão. Com essa conexão, você pode criar interfaces virtuais diretamente para 
serviços públicos da AWS e, ao mesmo tempo, ignorar os provedores de serviços de Internet no seu 
caminho de rede.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

Outras ferramentas

• O servidor de gerenciamento Model9 é um aplicativo de GUI executado como um contêiner Docker 
em um Amazon Linux Amazon Machine Image (AMI) para Amazon EC2. O servidor de gerenciamento 
fornece a funcionalidade para gerenciar atividades do Modelo 9, como emissão de relatórios, criação e 
gerenciamento de políticas, execução de arquivos e execução de backups, recalls e restaurações.

• O agente Model9 z/OS é executado em um LPAR de mainframe local que lê e grava arquivos 
diretamente no armazenamento de objetos usando TCP/IP. Uma tarefa iniciada é executada em um 
LPAR de mainframe e é responsável por ler/gravar dados de backup e arquivamento de e para o 
Amazon S3.

• A Interface de Linha de Comando do Mainframe Model9 (M9CLI) fornece um conjunto de comandos 
para executar ações do Model9 diretamente do TSO/E ou em operações em lote, sem a dependência do 
servidor de gerenciamento Model9.

• A API do servidor Model9 (M9SAPI) oferece a capacidade de executar políticas do Model9 diretamente 
do mainframe usando a Job Control Language (JCL).

Epopéias
Crie um bucket do S3 e uma política do IAM

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um bucket do S3. Crie um bucket S3 para 
armazenar os arquivos e 
volumes dos quais você deseja 
fazer backup e arquivar do seu 
ambiente de mainframe.

AWS geral

Crie uma política do IAM. Todos os servidores de 
gerenciamento e agentes do 
Model9 exigem acesso ao bucket 
do S3 que você criou na etapa 
anterior.

Para conceder o acesso 
necessário, crie a seguinte 
política do IAM:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 

AWS geral
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
        { 
            "Sid": 
 "Listfolder", 
            "Action": [ 
                
 "s3:ListBucket", 
                
 "s3:GetBucketLocation", 
                
 "s3:ListBucketVersions" 
            ], 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<Bucket 
 Name>", 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": 
 "Objectaccess", 
            "Effect": 
 "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "s3:PutObject", 
                
 "s3:GetObjectAcl", 
                
 "s3:GetObject", 
                
 "s3:DeleteObjectVersion", 
                
 "s3:DeleteObject", 
                
 "s3:PutObjectAcl", 
                
 "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                
 "arn:aws:s3:::<Bucket 
 Name>/*", 
            ] 
        } 
    ]
}

Obtenha a licença do software Model9 e baixe o software

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Obtenha uma licença do software 
Model9.

Para obter uma chave de licença 
do software Model9, entre em 
contato com a equipe do Model9. 
A saída doD M=CPU comando z/
OS é necessária para gerar uma 
licença.

Construir liderança
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Baixe o software Model9. 1. Abra o portal de serviços 
Model9.

2. Escolha Login do portal.
3. Insira credenciais. Nota: A 

equipe do Model9 cria uma 
conta de suporte para você 
usando o ID de e-mail que 
você compartilhou com eles.

4. Escolha Baixar Model9.
5. Escolha Baixar v2.y.
6. Faça o download dos 

seguintes arquivos e 
substituaxy, ebuild-id
pelas versões mais recentes 
disponíveis:
• model9-
v2.x.y_build_build-
id-agent.tar(Esse é o 
arquivo de instalação do 
agente z/OS.)

• model9-
v2.x.y_build_build-
id--server.zip(Esse é 
o arquivo de instalação do 
servidor de gerenciamento.)

• VerificationScripts.zip(Esses 
são os scripts de verificação 
do agente e do servidor de 
gerenciamento.)

Infraestrutura de mainframe

Instale o agente de software Model9 no mainframe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o agente de software 
Model9.

1. Antes de iniciar o processo de 
instalação, verifique se você 
atende aos requisitos mínimos 
de software e hardware para 
o agente Model9. Para obter 
uma lista dos requisitos, 
consulte o z/OS Agent na 
documentação do Model9.

2. Para instalar o agente 
Model9, siga as instruções em
Instalando o agente Model9 na 
documentação do Model9.

3. Depois que o agente 
começar a ser executado 
no LPAR do mainframe, 
verifique aZM91000I 
MODEL9 BACKUP AGENT 

Infraestrutura de mainframe
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
INITIALIZED mensagem 
no spool. Você também pode 
verificar se a conectividade 
foi estabelecida com êxito 
entre o agente e o bucket 
S3 procurando aObject 
store connectivity 
has been established 
successfully mensagem 
no STDOUT do agente.

Configurar um servidor de gerenciamento Model9 em uma instância do EC2

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie instâncias Linux do Amazon 
EC2.

Execute duas instâncias Linux 
do Amazon EC2 em diferentes 
zonas de disponibilidade 
seguindo as instruções da
Etapa 1: Inicie uma instância na 
documentação do Amazon EC2.

Sua instância deve cumprir os 
seguintes requisitos de hardware 
e software recomendados:

• CPU — Mínimo de 4 núcleos
• RAM — Mínimo de 8 GB
• Unidade de disco — 40 GB
• Instância EC2 recomendada — 

C5.xlarge
• Sistema Operacional — Linux
• Software — Docker, unzip, VI/

Vim
• Mínimo de 1 GB de largura de 

banda de rede

Para obter mais informações, 
consulte Servidor de 
gerenciamento na documentação 
do Model9.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem

Crie um sistema de arquivos do 
Amazon EFS.

Crie um sistema de arquivos 
Amazon EFS seguindo as 
instruções da Etapa 1: Crie seu 
sistema de arquivos Amazon 
EFS na documentação do 
Amazon EFS.

Ao criar o sistema de arquivos, 
faça o seguinte:

Administrador de nuvem, 
arquiteto de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• Escolha a classe de 

armazenamento padrão.
• Escolha a mesma VPC que 

você usou para executar suas 
instâncias do EC2.
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Instale o Docker e configure o 
servidor de gerenciamento.

Connect às suas instâncias do 
EC2

Conecte-se às suas instâncias do 
EC2 seguindo as instruções de
Connect à sua instância Linux na 
documentação do Amazon EC2.

Configure suas instâncias do 
EC2

Para cada instância do EC2, faça 
o seguinte:

1. Para instalar o Docker, 
execute osudo yum 
install docker comando.

2. Para iniciar o Docker, execute 
osudo service docker 
start comando.

3. Para validar o status do 
Docker, execute osudo 
service docker status
comando.

4. Na/etc/selinux pasta, 
altere oconfig arquivo 
paraSELINUX=permissive.

5. Faça upload 
dosVerificationScripts.zip
arquivosmodel9-
v2.x.y_build_builld-
id-server.zip and (que 
você baixou anteriormente) 
em uma pasta temporária em 
uma das instâncias do EC2 
(por exemplo, a/var/tmp
pasta em sua instância).

6. Para ir até atmp pasta, 
execute ocd/var/tmp
comando.

7. Para descompactar o script de 
verificação, execute ounzip 
VerificationScripts.zip
comando.

8. Para alterar o diretório, 
execute ocd /var/
tmp/sysutils/
PrereqsScripts comando.

9. Para executar o script de 
verificação, execute o./
M9VerifyPrereqs.sh
comando.

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
10.Depois que o script de 

verificação solicitar a entrada, 
insira o URL do S3 e o número 
da porta. Em seguida, insira o 
IP/DNS do z/OS e o número 
da porta. Nota: O script 
executa uma verificação para 
confirmar se sua instância 
do EC2 pode se conectar ao 
bucket do S3 e ao agente em 
execução no mainframe. Você 
receberá uma mensagem 
de sucesso se houver uma 
conexão.
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale o software do servidor de 
gerenciamento.

1. Crie uma pasta e uma 
subpasta no diretório raiz (por 
exemplo,/data/model9) na 
instância do EC2 que você 
planeja tornar o servidor ativo.

2. Para instalar oamazon-
efs-utils pacote e montar 
o sistema de arquivos 
Amazon EFS que você criou 
anteriormente, execute os 
seguintes comandos:

sudo yum install -y 
 amazon-efs-utils
sudo mount -t efs -o tls 
 <File System ID>:/ /data/
model9

3. Para atualizar o/etc/
fstab arquivo da instância 
do EC2 com uma entrada 
para o sistema de arquivos 
do Amazon EFS (para 
que o Amazon EFS seja 
remontado automaticamente 
quando o Amazon EC2 
for reinicializado), execute 
o<EFS File System 
id>:/ /data/model9 efs 
defaults,_netdev 0 0
comando.

4. Para definir o caminho para 
os arquivos de instalação 
do Model9 e o local de 
instalação de destino, execute 
os seguintes comandos para 
exportar variáveis:

export MODEL9_HOME=/data/
model9
export M9INSTALL=/var/tmp

Nota: Recomendamos 
que você adicione esses 
comandos EXPORT ao 
seu.bashrc script.

5. Para alterar o diretório, 
execute ocd $MODEL9_HOME
comando e crie outro 
subdiretório executando 
omkdir diag comando.

6. Para descompactar o 
arquivo de instalação, 
execute ounzip 

Arquiteto de nuvem, 
administrador de nuvem
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$M9INSTALL/model9-
<v2.x.y>_build_<build-
id>-server.zip comando.
Nota: Substituax.y (a versão) 
ebuild-id por seus valores.

7. Para implantar o aplicativo, 
execute os seguintes 
comandos:

docker load -i 
 $MODEL9_HOME/model9-
<v2.x.y>_build_<build-
id>.docker
docker load -i 
 $MODEL9_HOME/
postgres-12.10-
x86.docker.gz

Nota: Substituav2.x.y (a 
versão) ebuild-id por seus 
valores.

8. Na$MODEL9_HOME/conf
pasta, atualize omodel9-
local.yml arquivo. Nota: 
Alguns dos parâmetros têm 
valores padrão e outros 
podem ser atualizados 
conforme necessário. Para 
obter mais informações, 
consulte as instruções 
nomodel9-local.yml
arquivo.

9. Crie um arquivo chamado
$MODEL9_HOME/
confdiretório e, em seguida, 
adicione os seguintes 
parâmetros ao arquivo:

TZ=America/New_York
EXTRA_JVM_ARGS=-Xmx2048m

10.Para criar uma ponte de rede 
Docker, execute odocker 
network create -d 
bridge model9network
comando.

11.Para iniciar o contêiner de 
banco de dados PostgreSQL 
Model9, execute o seguinte 
comando:

docker run -p 
 127.0.0.1:5432:5432 \
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-v $MODEL9_HOME/db/data:/
var/lib/postgresql/data:z 
 \
--name model9db --restart 
 unless-stopped \
--network model9network \
-e 
 POSTGRES_PASSWORD=model9 
 -e POSTGRES_DB=model9 -d 
 postgres:12.10

12.Depois que o contêiner do 
PostgreSQL começar a 
ser executado, execute o 
comando a seguir para iniciar 
o servidor de aplicativos:

docker run -d -p 
 0.0.0.0:443:443 -p 
 0.0.0.0:80:80 \
--sysctl 
 net.ipv4.tcp_keepalive_time=600 
 \
--sysctl 
 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=30 
 \
--sysctl 
 net.ipv4.tcp_keepalive_probes=10 
 \
-v $MODEL9_HOME:/model9:z 
 -h $(hostname) --restart 
 unless-stopped \
--env-file $MODEL9_HOME/
conf/model9.env \
--network model9network \
--name model9-v2.x.y 
 model9:<v2.x.y>.<build-
id>

Nota: Substituav2.x.y (a 
versão) ebuild-id por seus 
valores.

13.Para verificar o status 
de integridade dos dois 
contêineres, execute odocker 
ps -a comando.

14.Para instalar um servidor de 
gerenciamento nas instâncias 
passivas do EC2, execute 
somente as etapas 1-4, 7 e 
10-13 acima.

Nota: Para solucionar problemas, 
acesse os registros armazenados 
na/data/model9/logs/ pasta. 
Para obter mais informações, 
consulte Instalando o servidor 
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de gerenciamento Model9 na 
documentação do Model9.

Adicione um agente e defina uma política de backup ou arquivamento no servidor 
de gerenciamento Model9

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione um novo agente. Confirme se seu ambiente está 
pronto para o agente

Antes de adicionar um novo 
agente, considere o seguinte:

• Um agente Model9 está 
sendo executado no LPAR do 
mainframe e foi inicializado 
completamente. Você pode 
identificar o agente procurando 
a mensagem deZM91000I 
MODEL9 BACKUP AGENT 
INITIALIZED inicialização no 
spool.

• Um contêiner Docker do 
servidor de gerenciamento 
Model9 está totalmente 
inicializado e em execução.

Adicionar o agente

Você deve criar um agente no 
servidor de gerenciamento antes 
de definir qualquer política de 
backup e arquivamento. Para 
criar o agente, faça o seguinte:

1. Use um navegador da Web 
para acessar o servidor de 
gerenciamento implantado 
em sua máquina EC2 e, em 
seguida, faça login com suas 
credenciais de mainframe.

2. Escolha a guia AGENTES e 
escolha ADICIONAR NOVO 
AGENTE.

3. Em Nome, insira o nome do 
agente.

4. Em Nome do host/endereço 
IP, insira o nome do 
host/endereço IP do seu 
mainframe.

Administrador/desenvolvedor de 
armazenamento de mainframe
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5. Em Porta, insira o número da 

porta.
6. Escolha TESTAR CONEXÃO. 

Você poderá ver uma 
mensagem de sucesso se a 
conectividade for estabelecida 
com êxito.

7. Selecione CREATE (Criar).

Depois que o agente for criado, 
você poderá ver o status 
da conexão em relação ao 
armazenamento de objetos e 
ao agente de mainframe em 
uma nova janela que aparece na 
tabela.

Crie uma política de backup ou 
arquivamento.

1. Escolha POLÍTICAS.
2. Escolha CREATE POLICY.
3. Na página CRIAR UMA 

NOVA POLÍTICA, insira 
suas especificações de 
política. Nota: Para obter 
mais informações sobre as 
especificações disponíveis, 
consulte Criação de uma nova 
política na documentação do 
Model9.

4. Escolha Finish.

A nova política agora está listada 
como uma tabela. Para ver 
essa tabela, escolha a guia
POLÍTICAS.

Administrador/desenvolvedor de 
armazenamento de mainframe

Execute a política de backup ou arquivamento a partir do servidor de 
gerenciamento

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a política de backup ou 
arquivamento.

Você pode executar a política 
de backup ou arquivamento 
de dados que você criou 
anteriormente a partir do servidor 
de gerenciamento manual ou 
automaticamente (com base em 
um cronograma). As etapas a 
seguir mostram como executar a 
política manualmente:

Administrador/desenvolvedor de 
armazenamento de mainframe
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1. Escolha a guia POLÍTICAS no 

menu de navegação.
2. À direita da tabela da política 

que você deseja executar, 
escolha o menu de três 
pontos.

3. Escolha Executar agora.
4. Na janela pop-up de 

confirmação, escolha SIM, 
EXECUTAR POLÍTICA 
AGORA.

5. Depois que a política for 
executada, verifique o status 
da execução na seção de 
atividade da política.

6. Para a política que você 
executou, escolha o menu de 
três pontos e escolha Exibir 
registro de execução para ver 
os registros.

7. Para verificar se o backup foi 
criado, verifique o bucket do 
S3.
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Restaure a política de backup ou 
arquivamento.

1. Escolha a guia POLÍTICAS no 
menu de navegação.

2. Selecione a política na qual 
você deseja executar seu 
processo de restauração. 
Agora, você pode ver listas de 
todas as atividades de backup 
ou arquivamento executadas 
no passado para essa política 
específica.

3. Para selecionar os backups 
que você deseja restaurar, 
escolha a coluna Data e hora. 
O nome dofile/Volume/
Storage grupo mostra os 
detalhes da execução da 
política.

4. À direita da tabela, escolha o 
menu de três pontos e escolha
RESTAURAR.

5. Na janela pop-up, digite seu 
nome de destino, volume e 
grupo de armazenamento e 
escolha RESTAURAR.

6. Insira suas credenciais 
de mainframe e escolha
RESTAURAR novamente.

7. Para verificar se a restauração 
foi bem-sucedida, verifique os 
registros ou o mainframe.

Administrador/desenvolvedor de 
armazenamento de mainframe

Execute a política de backup ou arquivamento a partir do mainframe

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Execute a política de backup ou 
arquivamento usando o M9CLI.

Você pode usar o M9CLI para 
executar processos de backup e 
restauração a partir de TSO/E, 
REXX ou por meio de JCLs sem 
configurar regras no servidor de 
gerenciamento Model9.

Usando TSO/E

Se você usa TSO/E, certifique-
se de que o M9CLI REXX esteja 
concatenado ao TSO. Para fazer 
backup de um conjunto de dados 
por meio do TSO/E, use oTSO 
M9CLI BACKDSN <DSNAME>
comando de exemplo.

Administrador/desenvolvedor de 
armazenamento de mainframe
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Nota: Para obter mais 
informações sobre os comandos 
M9CLI, consulte Visão geral 
da CLI na documentação do 
Model9.

Usando JCLs

Para executar a política de 
backup e arquivamento usando 
JCLs, execute oM9CLI comando.

Uso de operações em lote

O exemplo a seguir mostra como 
arquivar um conjunto de dados 
executando oM9CLI comando 
em lote:

//JOBNAME JOB …
//M9CLI EXEC PGM=IKJEFT01
//STEPLIB DD 
 DISP=SHR,DSN=<MODEL9 
 LOADLIB>
//SYSEXEC DD 
 DISP=SHR,DSN=<MODEL9 EXEC 
 LIB>
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN DD TSO M9CLI 
 ARCHIVE  
 M9CLI ARCHIVE <DSNNAME OR 
 DSN PATTERN>    
/
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Execute a política de backup ou 
arquivamento em lote JCL.

O Model9 fornece um 
exemplo de rotina JCL 
chamado M9SAPIJ. Você 
pode personalizar o M9SAPIJ
para executar uma política 
específica criada no servidor de 
gerenciamento com um JCL. 
Esse trabalho também pode 
fazer parte de um agendador de 
lotes para executar processos 
de backup e restauração 
automaticamente.

O trabalho em lote espera os 
seguintes valores obrigatórios:

• Endereço IP/nome do host do 
servidor de gerenciamento

• Número da porta
• ID da política ou nome da 

política (que é criado no 
servidor de gerenciamento)

Nota: Você também pode alterar 
outros valores de acordo com 
as instruções no trabalho de 
amostra.

Administrador/desenvolvedor de 
armazenamento de mainframe

Recursos relacionados
• Modernização do mainframe com a AWS
• Como o Backup em nuvem para mainframes reduz custos com o Model9 e a AWS
• Como habilitar a análise de dados de mainframe na AWS usando o Model9
• Recomendações de resiliência do AWS Direct Connect
• Práticas recomendadas (documentação do Modelo 9)

Configurar o Veritas NetBackup para o VMware 
Cloud on AWS

Criado por Shubham Salani

Meio ambiente: Produção Tecnologias: Armazenamento e 
backup; nativo da nuvem

Carga horária: Todas as outras 
cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon S3; 
AWS Transit Gateway; Amazon 
VPC; Amazon EBS
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Resumo

Resumo
Muitas empresas usam o Veritas NetBackup como uma solução de backup e recuperação para suas 
cargas de trabalho locais baseadas no VMware vSphere. Depois que as empresas migram suas cargas de 
trabalho para data centers definidos por software (SDDCs) na infraestrutura do VMware Cloud na Amazon 
Web Services (AWS), não há um lift-and-shift procedimento claro de integração NetBackup. Esse padrão 
descreve como você pode configurar a Veritas NetBackup em sua conta da AWS e configurá-la para fazer 
backup das cargas de trabalho em seus SDDCs da VMware.

Esse padrão não inclui instruções para migrar suas cargas de trabalho. Para obter mais informações, 
consulte Migrar o VMware SDDC para o VMware Cloud on AWS usando o VMware HCX. Ao configurar 
suas cargas de trabalho no VMware Cloud on AWS, use um cluster estendido (documentação da 
VMware). Nessa configuração, seu cluster abrange duas zonas de disponibilidade da AWS em uma 
única região. Isso fornece alta disponibilidade e resiliência no caso de uma das zonas de disponibilidade 
ficar indisponível. O Elastic DRS e um host testemunha do vSAN (documentação da VMware) copiam 
perfeitamente os dados para uma terceira zona de disponibilidade, conhecida como domínio de falha. Essa 
solução de paridade pode ajudá-lo a recuperar os dados em caso de falha. Como essa abordagem exige 
três zonas de disponibilidade, ao selecionar uma região da AWS para seu ambiente de nuvem VMware, 
certifique-se de que ela tenha três ou mais zonas de disponibilidade. Para obter mais informações, 
consulte Regiões e zonas de disponibilidade.

Nesse padrão, cada SDDC tem um host de backup, que é um servidor proxy. Usando instâncias do 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), você configura os servidores NetBackup master e de 
mídia em uma nuvem virtual privada (VPC) separada, uma para cada SDDC. Como as interfaces de rede 
elásticas fornecem alta largura de banda e baixa latência, você as usa para configurar a conectividade 
entre os hosts de backup e seus servidores NetBackup principais e de mídia correspondentes. As 
instâncias do EC2 direcionam os backups para volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), 
que é o primeiro ponto de backup. Você pode usar DataSync a AWS para manter seus volumes do EBS 
para os SDDCs sincronizados.

Você também pode usar o AWS Transit Gateway e um endpoint da interface da VPC para conectar os 
volumes do EBS a outro serviço de armazenamento, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3). De acordo com sua política de retenção, você pode usar as classes de armazenamento S3 Intelligent-
Tiering S3 Glacier para otimizar seus custos de armazenamento. Para obter mais informações, consulte
Usando as classes de armazenamento do Amazon S3 (documentação do Amazon S3).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Seu ambiente VMware Cloud on AWS usa um cluster estendido que abrange duas zonas de 
disponibilidade.

• O host de backup deve residir no SDDC do VMware Cloud on AWS que tenha acesso ao 
armazenamento de dados em que os arquivos VMware Virtual Machine Disk File (VMDK) são 
implantados.

• HotAdd o modo de transporte deve estar ativado no NetBackup cliente para fazer backup e restaurar 
máquinas virtuais (VMs) e deve permitir restaurações a partir de arquivos e pastas direcionados pelo 
usuário.

Limitações

• O servidor NetBackup mestre deve usar a resolução de DNS para um endereço IP privado para o host 
de backup do vCenter no SDDC.

• Os arquivos hosts no servidor NetBackup mestre e no host de backup devem conter o seguinte:
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Arquitetura

• O endereço IP privado e o nome DNS privado do servidor mestre
• O endereço IP privado e o nome DNS privado do host de backup

• Se você estiver configurando endpoints de interface VPC em um bucket S3, o firewall do SDDC 
Compute Gateway deverá ser configurado para permitir HTTPS de uma fonte de bloco CIDR 
(Roteamento entre domínios sem classe). Para obter mais informações, consulte Acessar um bucket do 
S3 usando um endpoint do S3 (documentação da VMware).

• O VMware Cloud on AWS não oferece suporte aos seguintes recursos do NetBackup:
• Fazendo backup ou restaurando modelos de VM
• Usando o NetBackup vSphere Client (plug-in HTML5)
• Bloqueio e desbloqueio de VMs para backups ou restaurações
• Os backups não podem ser armazenados em um armazenamento de dados do vSAN
• Modos de transporte de dispositivo de bloco de rede (NBD), NBDSSL e SAN

Versões do produto

• VMware Cloud on AWS SDDC versão 1.0 ou posterior
• Veritas NetBackup versão 8.1.2 ou posterior
• Linux versão 6.8 ou posterior
• VMware vSphere versão 6.0 ou posterior

Arquitetura
O diagrama a seguir mostra a configuração do NetBackup para o VMware Cloud on AWS. Os servidores 
NetBackup master e de mídia são implantados em uma VPC separada e conectados aos hosts de 
backup nos SDDCs por meio de interfaces de rede elásticas. Os servidores NetBackup master e de 
mídia armazenam os backups nos volumes do Amazon EBS. Opcionalmente, você pode configurar 
armazenamento adicional em buckets do Amazon S3 usando o AWS Transit Gateway e um endpoint VPC 
da PrivateLink interface da AWS.

Ferramentas
Serviços e ferramentas da AWS

• O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oferece volumes de armazenamento em bloco para usar 
com instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

• PrivateLinkA AWS ajuda você a criar conexões privadas e unidirecionais de suas nuvens privadas 
virtuais (VPCs) para serviços fora da VPC.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda você a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

• A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a executar recursos da AWS em uma rede 
virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no 
seu datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Outros serviços

• O VMware Cloud on AWS é uma oferta de nuvem integrada desenvolvida em conjunto pela Amazon 
Web Services (AWS) e pela VMware.
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• NetBackup para VMware faz backup e restaura as máquinas virtuais VMware que são executadas nos 
hosts VMware ESXi.

Epopeias
Configurar os NetBackup servidores

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Atualize as regras do firewall. Atualize as regras de firewall 
para estabelecer conectividade 
entre o SDDC da VMware 
Cloud on AWS e os servidores 
NetBackup master e de mídia. 
Faça o seguinte:

1. Faça login na VMware 
Cloud on AWS em https:// 
vmc.vmware.com/

2. Na guia Rede e segurança, 
escolha Gateway Firewall.

3. Na página Gateway Firewall, 
escolha Compute Gateway.

4. Escolha ADICIONAR regra e, 
em seguida, crie uma nova 
regra com as configurações de 
porta de firewall necessárias. 
Para obter mais informações, 
consulte Requisitos de 
porta deNetBackup firewall
(documentação da Veritas).

Administrador de rede, 
administrador de nuvem

Inicie os servidores NetBackup 
master e de mídia.

1. Faça login no Console 
de Gerenciamento da 
AWS e abra o console do 
Amazon EC2 em https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/

2. Inicie uma instância do EC2
(documentação do Amazon 
EC2) e use os seguintes 
detalhes de configuração:
a. Para os servidores 

NetBackup master 
e de mídia, 
selecioneNBU-Linux-
GA-8-1-2-Setup-
f032d23e-881b-4dee-
ba70-b9ca3e915910-
ami-072509a7ffc156938.4
Amazon Machine Image 
(AMI). Essa AMI pré-
configurada está disponível 
por meio do AWS 
Marketplace.

Administrador de nuvem, 
administrador Backup
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
b. Selecione um tipo de 

instância. NetBackup 
recomendadom5.2xlarge
para os servidores master e 
de mídia.

Configure o host de backup para 
NetBackup.

1. Faça login na VMware 
Cloud on AWS em https:// 
vmc.vmware.com/

2. Selecione o SDDC. 
3. Escolha a guia Abrir 

VCENTER. Isso abre o SDDC 
vCenter.

4. Anote o nome de domínio 
totalmente qualificado (FQDN) 
do host de backup.

5. Faça login no console 
NetBackup de administração. 
Para obter mais informações, 
consulte Fazer login no 
NetBackup Administration 
Console Administration 
Console (documentação da 
Veritas).

6. Selecione os servidores 
master e de mídia e, em 
seguida, escolha VMware 
Access Hosts.

7. Adicione o FQDN do host de 
backup.

8. Escolha Apply e, em seguida, 
escolha OK.

Administrador de nuvem, 
administrador Backup

(Opcional) Configure o armazenamento do Amazon S3

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o armazenamento no 
Amazon S3.

1. Analise as opções de 
armazenamento em nuvem do 
Amazon S3 (documentação da 
Veritas) e selecione a classe 
de armazenamento apropriada 
para suas necessidades.

2. Configure NetBackup 
para usar o Amazon S3 
para armazenamento na 
nuvem de acordo com as 
instruções em Configuração 
do armazenamento em nuvem 
em NetBackup (documentação 
da Veritas).

Administrador de nuvem, AWS 
geral
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Recursos relacionados
Documentação da AWS

• Crie um endpoint VPC de interface ( PrivateLink documentação da AWS)

Documentação da Veritas

• NetBackup requisitos de porta de firewall

Documentação da VMware

• Implantar uma VM a partir de um modelo OVF em uma biblioteca de conteúdo
• Veritas NetBackup para VMware Cloud on AWS
• Cobranças de transferência de dados do VMware Cloud on AWS: Como ele funciona?  (Postagem no 

blog da VMware)
• VMware Cloud on AWS: Clusters esticados

Migre dados de um ambiente Hadoop local para o 
Amazon S3 usando DistCp com a AWS PrivateLink 
para Amazon S3

Criado por Jason Owens (AWS), Andres Cantor (AWS), Jeff Klopfenstein (AWS), Bruno Rocha Oliveira e 
Samuel Schmidt (AWS)

Ambiente: Produção Fonte: Hadoop Alvo: Qualquer

Tipo R: Replataforma Carga de trabalho: código aberto Tecnologias: armazenamento e 
backup; Análise

Serviços da AWS: Amazon S3; 
Amazon EMR

Resumo
Esse padrão demonstra como migrar praticamente qualquer quantidade de dados de um ambiente local 
do Apache Hadoop para a nuvem da Amazon Web Services (AWS) usando a ferramenta de código aberto 
Apache DistCpcom a AWS PrivateLink para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Em vez de 
usar a Internet pública ou uma solução de proxy para migrar dados, você pode usar o AWS PrivateLink 
para Amazon S3 para migrar dados para o Amazon S3 por meio de uma conexão de rede privada entre 
seu data center local e uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Se você usar entradas de DNS 
no Amazon Route 53 ou adicionar entradas no arquivo /etc/hosts em todos os nós do seu cluster Hadoop 
local, você será automaticamente direcionado para o endpoint de interface correto.

Este guia fornece instruções de uso DistCp para migrar dados para a nuvem da AWS. DistCp é a 
ferramenta mais usada, mas outras ferramentas de migração estão disponíveis. Por exemplo, você pode 
usar ferramentas offline da AWS, como AWS Snowball ou AWS Snowmobile, ou ferramentas online da 
AWS, como AWS Storage Gateway ou AWS DataSync. Além disso, você pode usar outras ferramentas de 
código aberto, como o Apache NiFi.
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Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa com uma conexão de rede privada entre seu datacenter no local e a nuvem da 
AWS

• Hadoop, instalado no local com DistCp
• Um usuário do Hadoop com acesso aos dados de migração no Hadoop Distributed File System (HDFS)
• Interface da linha de comando da AWS (AWS CLI), instalada e configurada
• Permissões para colocar objetos em um bucket do S3

Limitações

As limitações da nuvem privada virtual (VPC) se aplicam à AWS PrivateLink para o Amazon S3. Para 
obter mais informações, consulte Interface endpoint properties and limitations (documentação da AWS) e 
PrivateLink Privatepoint properties and limitations ( PrivateLink documentação da AWS).

A AWS PrivateLink para Amazon S3 não oferece suporte ao seguinte:

• Endpoints do Federal Information Processing Standard (FIPS – Padrões Federais de Processamento de 
Informações)

• Endpoints do site
• Endpoints globais herdados

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Cluster Hadoop com DistCp instalação

Pilha de tecnologia alvo

• Amazon S3
• Amazon VPC

Arquitetura alvo

O diagrama mostra como o administrador do Hadoop usa DistCp a cópia de dados de um ambiente local 
por meio de uma conexão de rede privada, como o AWS Direct Connect, para o Amazon S3 por meio de 
um endpoint de interface Amazon S3.

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS ao controlar quem está autenticado e autorizado a usá-los.

• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos baseado 
na nuvem que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.
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• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ajuda você a lançar recursos da AWS em uma rede virtual 
definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu 
datacenter, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS.

Outras ferramentas

• O Apache Hadoop DistCp (cópia distribuída) é uma ferramenta usada para copiar grandes interclusters 
e intraglusters. DistCp usa o Apache MapReduce para distribuição, tratamento e recuperação de erros e 
geração de relatórios.

Epopéias
Migre dados para a nuvem da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um endpoint para a AWS 
PrivateLink para o Amazon S3.

1. Faça login no AWS 
Management Console e abra o
console da Amazon VPC.

2. No painel de navegação, 
selecione Endpoint Endpoint 
no painel de navegação, 
selecione Endpoint do 
Endpoint no painel de
navegação, selecione 
Endpoint do

3. Para Service category 
(Categoria de serviço), 
escolha AWS Services 
(Serviços da AWS).

4. Na caixa de pesquisa, digite
s3 e pressione Enter.

5. Nos resultados da pesquisa, 
escolha o com.amazonaws. 
<your-aws-region >.s3 nome 
do serviço em que o valor na 
coluna Tipo é Interface.

6. Em VPC, escolha sua VPC. 
Para Sub-redes, escolha suas 
sub-redes.

7. Para Security group (Grupo de 
segurança), escolha ou crie 
um grupo de segurança que 
permita o TCP 443.

8. Adicione tags com base em 
seus requisitos e escolha Criar 
endpoint.

Administrador da AWS

Verifique os endpoints e encontre 
as entradas de DNS.

1. Abra o console do Amazon 
VPC, escolha Endpoints e 
selecione o endpoint que você 
criou anteriormente.

Administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Na guia Detalhes, encontre 

a primeira entrada de DNS 
para nomes de DNS. Essa é 
a entrada de DNS regional. 
Quando você usa esse nome 
de DNS, as solicitações 
alternam entre entradas de 
DNS específicas para zonas 
de disponibilidade.

3. Escolha a guia Sub-redes. 
Você pode encontrar o 
endereço da elastic network 
interface do endpoint em cada 
zona de disponibilidade.

Verifique as regras de firewall e 
as configurações de roteamento.

Para confirmar se suas regras 
de firewall estão abertas e se 
sua configuração de rede está 
configurada corretamente, use o 
Telnet para testar o endpoint na 
porta 443. Por exemplo:

$ telnet vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com 
 443

Trying 10.104.88.6...

Connected to vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com.

...

$ telnet vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com 
 443

Trying 10.104.71.141...

Connected to vpce-<your-
VPC-endpoint-ID>.s3.us-
east-2.vpce.amazonaws.com.

Nota: Se você usar a entrada 
Regional, um teste bem-
sucedido mostra que o DNS 
está alternando entre os dois 
endereços IP que você pode 
ver na guia Sub-redes do seu 
endpoint selecionado no console 
do Amazon VPC.

Administrador de rede, 
administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a resolução de nomes. Você deve configurar a 
resolução do nome para 
permitir que o Hadoop acesse 
o endpoint da interface Amazon 
S3. Não é possível usar o 
nome do endpoint em si. 
Em vez disso, você deve 
resolver<your-bucket-
name>.s3.<your-aws-
region>.amazonaws.com
ou*.s3.<your-aws-
region>.amazonaws.com. 
Para obter mais informações 
sobre essa limitação de 
nomenclatura, consulte
Apresentando o cliente Hadoop 
S3A (site do Hadoop).

Escolha uma das seguintes 
opções de configuração:

• Use o DNS no local para 
resolver o endereço IP privado 
do endpoint. Você pode 
substituir o comportamento de 
todos os compartimentos ou 
compartimentos selecionados. 
Para obter mais informações, 
consulte “Opção 2: acessar 
o Amazon S3 usando zonas 
de política de resposta do 
sistema de nomes de domínio 
(DNS RPZ)” em Acesso híbrido 
seguro ao Amazon S3 usando 
a AWS PrivateLink (postagem 
no blog da AWS).

• Configure o DNS local para 
encaminhar condicionalmente 
o tráfego para os endpoints 
de entrada do resolvedor na 
VPC. O tráfego é encaminhado 
para a Route 53. Para obter 
mais informações, consulte 
“Opção 3: encaminhamento 
de solicitações de DNS locais 
usando endpoints de entrada 
do Amazon Route 53 Resolver” 
em Acesso híbrido seguro ao 
Amazon S3 usando a AWS 
PrivateLink (postagem no blog 
da AWS).

• Edite o arquivo /etc/hosts em 
todos os nós do seu cluster do 
Hadoop. Essa é uma solução 
temporária para testes e não é 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
recomendada para produção. 
Para editar o arquivo /etc/
hosts, adicione uma entrada 
para<your-bucket-
name>.s3.<your-aws-
region>.amazonaws.com
ous3.<your-aws-
region>.amazonaws.com. O 
arquivo /etc/hosts não pode ter 
vários endereços IP para uma 
entrada. Você deve escolher 
um único endereço IP de uma 
das zonas de disponibilidade, 
que então se torna um único 
ponto de falha.
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure a autenticação para o 
Amazon S3.

Para se autenticar no Amazon 
S3 por meio do Hadoop, 
recomendamos que você 
exporte credenciais de 
função temporárias para o 
ambiente Hadoop. Para obter 
mais informações, consulte
Autenticação com o S3 (site 
do Hadoop). Para trabalhos 
de longa duração, você pode 
criar um usuário e atribuir uma 
política que tenha permissões 
para colocar dados somente 
em um bucket do S3. A chave 
de acesso e a chave secreta 
podem ser armazenadas no 
Hadoop, acessíveis somente 
para o DistCp trabalho em si e 
para o administrador do Hadoop. 
Para obter mais informações 
sobre como armazenar segredos, 
consulte Armazenamento de 
segredos com provedores de 
credenciais do Hadoop (site 
do Hadoop). Para obter mais 
informações sobre outros 
métodos de autenticação, 
consulte Como obter credenciais 
de uma função do IAM para 
uso com acesso da CLI a uma 
conta da AWS na documentação 
do AWS IAM Identity Center 
(sucessor do AWS Single Sign-
On).

Para usar credenciais 
temporárias, adicione as 
credenciais temporárias ao 
seu arquivo de credenciais ou 
execute os seguintes comandos 
para exportar as credenciais para 
seu ambiente:

export 
 AWS_SESSION_TOKEN=SECRET-
SESSION-TOKEN
export 
 AWS_ACCESS_KEY_ID=SESSION-
ACCESS-KEY
export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=SESSION-
SECRET-KEY

Se você tiver uma combinação 
tradicional de chave de acesso 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
e chave secreta, execute os 
seguintes comandos:

export 
 AWS_ACCESS_KEY_ID=my.aws.key
export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=my.secret.key

Nota: Se você usar uma 
combinação de chave de 
acesso e chave secreta, altere 
o provedor de credenciais 
nos DistCp comandos 
de"org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider"
para"org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialsProvider".
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Transfira dados usando DistCp. Para usar DistCp para transferir 
dados, execute os seguintes 
comandos:

hadoop distcp -
Dfs.s3a.aws.credentials.provider=
\
"org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider" 
 \
-
Dfs.s3a.access.key="${AWS_ACCESS_KEY_ID}" 
 \
-
Dfs.s3a.secret.key="${AWS_SECRET_ACCESS_KEY}" 
 \
-
Dfs.s3a.session.token="${AWS_SESSION_TOKEN}" 
 \
-
Dfs.s3a.path.style.access=true 
 \
-
Dfs.s3a.connection.ssl.enabled=true 
 \
-Dfs.s3a.endpoint=s3.<your-
aws-region>.amazonaws.com \
hdfs:///user/root/ s3a://
<your-bucket-name>

Nota: A região AWS do 
endpoint não é descoberta 
automaticamente quando você 
usa o DistCp comando com a 
AWS PrivateLink para Amazon 
S3. O Hadoop 3.3.2 e versões 
posteriores resolvem esse 
problema ao habilitar a opção de 
definir explicitamente a região 
da AWS do bucket S3. Para 
obter mais informações, consulte
S3A para adicionar a opção 
fs.s3a.endpoint.region para 
definir a região da AWS (site do 
Hadoop).

Para obter mais informações 
sobre provedores S3A adicionais, 
consulte Configuração geral do 
cliente S3A (site do Hadoop). 
Por exemplo, se você usa 
criptografia, pode adicionar 
a seguinte opção à série de 
comandos acima, dependendo 
do seu tipo de criptografia:

Engenheiro de migração, 
administrador da AWS
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

-Dfs.s3a.server-side-
encryption-algorithm=AES-256 
 [or SSE-C or SSE-KMS]

Nota: Para usar o endpoint da 
interface com o S3A, você deve 
criar uma entrada de alias de 
DNS para o nome regional do S3 
(por exemplo,s3.<your-aws-
region>.amazonaws.com) 
no endpoint da interface. 
Consulte a seção Configurar 
autenticação para o Amazon 
S3 para obter instruções. Essa 
solução alternativa é necessária 
para o Hadoop 3.3.2 e versões 
anteriores. Versões futuras do 
S3A não exigirão essa solução 
alternativa.

Se você tiver problemas de 
assinatura com o Amazon S3, 
adicione uma opção para usar a 
assinatura da Signature versão 4 
(SigV4):

-Dmapreduce.map.java.opts="-
Dcom.amazonaws.services.s3.enableV4=true"

Uso CloudEndure para recuperação de desastres 
de um banco de dados local

Criado por Anuraag Deekonda (AWS)

Criado por: AWS Meio ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: Modernização; 
bancos de dados; 
armazenamento e backup

Resumo
Esse padrão usa o CloudEndure Disaster Recovery e o CloudEndure Failback Client para recuperação de 
desastres (DR). Ele configura o DR para um host de datacenter no local, usando uma instância do Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Você deve usar o CloudEndure Failback Client para replicar de uma infraestrutura que não seja da nuvem 
ou de outra infraestrutura em nuvem para a nuvem da Amazon Web Services (AWS). Depois que seu 
evento de desastre terminar, você desejará falhar em suas máquinas. CloudEndure prepara você para o 
failback invertendo a direção da replicação de dados da máquina de destino para a máquina de origem. 
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Pré-requisitos e limitações

O console CloudEndure do usuário trata as máquinas de destino lançadas atualmente como máquinas 
de origem. A replicação é revertida de suas máquinas de destino selecionadas para sua infraestrutura de 
origem original.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um banco de dados on-premises

Arquitetura
Pilha de tecnologia de origem

• Um banco de dados em um datacenter no local

Pilha de tecnologias de destino

• Um banco de dados em uma instância do EC2 (para obter uma lista completa das versões suportadas 
do sistema operacional, consulte Perguntas frequentes sobre o Amazon EC2)

Arquitetura de rede de origem e destino

Ferramentas
• CloudEndure Recuperação de CloudEndure desastres — A recuperação de desastres reduz o tempo 

de inatividade e a perda de dados ao fornecer recuperação rápida e confiável de servidores físicos, 
virtuais e baseados em nuvem na AWS. CloudEndure O Disaster Recovery replica continuamente 
suas máquinas (incluindo sistema operacional, configuração do estado do sistema, bancos de dados, 
aplicativos e arquivos) em uma área de teste de baixo custo em sua conta da AWS de destino e 
região preferida. Se houver um desastre, você pode instruir o CloudEndure Disaster Recovery a iniciar 
automaticamente milhares de máquinas em seu estado totalmente provisionado em minutos.

Epopeias
Inscrever-se em CloudEndure Disaster Recovery

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inscreva-se no CloudEndure 
Disaster Recovery.

CloudEndure A recuperação de 
desastres está disponível no
AWS Marketplace.

AWS geral

Crie uma CloudEndure conta. Registre-se CloudEndure e crie 
uma conta. Em seguida, por e-
mail, confirme a assinatura.

AWS geral

Defina a senha da conta e aceite 
os termos e condições.

As senhas devem ter pelo menos 
oito caracteres e conter pelo 
menos uma letra maiúscula, uma 

AWS geral
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
letra minúscula, um número e um 
caractere especial.

Crie um CloudEndure projeto

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Faça login no console do 
CloudEndure usuário.

No console doCloudEndure 
usuário, faça login com as 
credenciais que você criou na 
etapa anterior.

CloudEndure administrador

Criar um novo projeto No canto superior esquerdo do 
console do, escolha o botão de 
adição (+) para criar um projeto. 
Selecione Disaster Recovery
como o tipo de projeto. Você 
pode adquirir uma licença por 
meio do AWS Marketplace.

CloudEndure administrador

Gere e use credenciais da AWS

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma política do IAM para a 
CloudEndure solução.

A política do AWS Identity and 
Access Management (IAM) que 
você deve criar para executar a 
CloudEndure solução é baseada 
em uma CloudEndure política
predefinida. Essa CloudEndure 
política contém as permissões 
necessárias para usar a AWS 
como sua infraestrutura de 
destino.

AWS Systems Manager

Crie um novo usuário do IAM e 
gere credenciais da AWS.

Para gerar as credenciais 
necessárias da AWS para o 
console CloudEndure do usuário, 
crie pelo menos um usuário 
do IAM e atribua a política de 
CloudEndure permissões a esse 
usuário. O console requer um ID 
da chave de acesso e uma chave 
de acesso secreta.

AWS Systems Manager

Configure as credenciais da 
conta da área de teste.

Faça login no console 
doCloudEndure usuário e 
selecione seu projeto de 
migração.

Na guia Configuração e 
informações, navegue até as 
credenciais da AWS e forneça o 

AWS Systems Manager
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
ID da chave de acesso da AWS e 
a ID da chave de acesso secreta.

Definir configurações de replicação

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Defina os servidores de 
replicação.

Para obter mais informações, 
consulte a CloudEndure 
documentação.

CloudEndure administrador

Instalando CloudEndure agentes em sua máquina de origem

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Localize seu token de instalação 
do agente.

No console do CloudEndure 
usuário, navegue até Máquinas,
Ações da máquina, Adicionar 
máquinas. 

Quando você executa o arquivo 
do instalador em uma máquina 
de origem, primeiro é solicitado 
que você insira seu token de 
instalação. O token é uma string 
exclusiva de caracteres que o 
gera automaticamente quando 
a CloudEndure conta é ativada. 
Você pode usar um token de 
instalação para instalar o Agente 
em tantas máquinas de origem 
quanto seu projeto permitir.

CloudEndure administrador

Em máquinas Linux, execute o 
instalador.

Para máquinas Linux, copie o 
comando do instalador, faça 
login nas máquinas de origem e 
execute o instalador.

Para obter instruções detalhadas, 
consulte a CloudEndure 
documentação.

CloudEndure administrador

Em máquinas Windows, execute 
o instalador.

Para máquinas Windows, baixe 
o arquivo do instalador em cada 
máquina e execute o comando 
do instalador.

Para obter instruções detalhadas, 
consulte a CloudEndure 
documentação.

CloudEndure administrador

Replique os dados. Depois que o Agente é instalado, 
CloudEndure começa a replicar 

CloudEndure administrador
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Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
a máquina de origem e começa 
a entrar na área de teste. 
Quando a sincronização inicial 
é concluída, a máquina aparece 
na guia Máquinas no console do 
CloudEndure usuário.

Configurar o Blueprint da máquina alvo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Escolha a máquina de origem 
para o Blueprint.

No console do CloudEndure 
usuário, na guia Máquinas, 
escolha a máquina de origem 
para acessar o painel Detalhes 
da máquina.

CloudEndure administrador

Configure o Blueprint para a 
máquina de destino.

Na guia Blueprint, defina as 
configurações da máquina 
de destino com base nos 
seus requisitos. Para obter 
instruções detalhadas, consulte a
CloudEndure documentação.

CloudEndure administrador

Testar a solução de DR

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Use o modo de teste para testar 
a solução.

Para obter instruções detalhadas 
sobre o modo de teste e a 
verificação de substituição do 
teste, consulte a CloudEndure 
documentação.

CloudEndure administrador

Teste sua instância de destino 
lançada no servidor Amazon 
EC2.

Para testar cada uma de suas 
máquinas alvo, escolha o nome 
da máquina. Em seguida, abra 
a guia Target, copie o novo 
endereço IP e faça login no 
servidor recém-lançado na 
instância do Amazon EC2.

CloudEndure administrador

Execute um failover com CloudEndure

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Verifique o status da máquina de 
origem.

Na página Máquinas 
CloudEndure  do console do 
usuário, verifique se a máquina 
de origem para a qual você 

CloudEndure administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
deseja fazer o failover tem as 
seguintes indicações de status: 

• Progresso da replicação de 
dados — Proteção contínua de 
dados 

• Status — Ícone de foguete, 
que indica que a máquina alvo 
pode ser lançada 

• Ciclo de vida de recuperação 
de desastres — testado 
recentemente

Inicie a transição. 1. Na página Máquinas, escolha 
sua máquina de origem.

2. Na guia Launch Target 
Machines, escolha Recovery 
Mode.

3. Escolha o ponto de 
recuperação para a máquina 
de destino. O sistema usará 
o ponto de recuperação ao 
lançar as novas máquinas 
de destino para o failover. 
Você pode usar o ponto de 
recuperação mais recente 
ou escolher um ponto de 
recuperação anterior na lista.

4. Escolha Continuar com o 
lançamento.

CloudEndure administrador

Verifique o progresso do trabalho 
e o status de conclusão.

A janela Progresso do Job
exibe detalhes do processo de 
inicialização da máquina de 
destino.

Após a conclusão do failover, 
o status do ciclo de vida da 
recuperação de desastres no 
console CloudEndure do usuário 
muda para Falha para indicar a 
conclusão bem-sucedida.

CloudEndure administrador

Execute um failback com o CloudEndure Failback Client

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Analise os requisitos do 
CloudEndure Failback Client.

Use o CloudEndure Failback 
Client para replicar de uma 
infraestrutura local ou de outra 
infraestrutura em nuvem para a 
AWS. O CloudEndure Failback 
Client tem estes requisitos:

CloudEndure administrador
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• As máquinas devem ser 

configuradas para inicializar 
no modo BIOS, suportando a 
inicialização MBR. Máquinas 
configuradas para inicializar 
no modo UEFI, com suporte 
somente para inicialização 
GPT, não são suportadas.

• O CloudEndure Failback Client 
requer pelo menos 4 GB de 
RAM dedicada.

Preparar para falhas. Antes de iniciar a ação Preparar 
para Failback, todas as máquinas 
de origem devem ter iniciado 
as máquinas de destino no 
Modo de Teste ou no Modo de 
Recuperação.

No menu Ações do projeto, 
escolha Preparar para falha e, 
em seguida, escolha Continuar. 
Quando a opção Emparelhar 
o CloudEndure Agente com o 
Cliente de Failback é exibida, as 
máquinas estão prontas para o 
failback.

CloudEndure administrador

Testar o CloudEndure Failback 
Client em seu ambiente on-
premises.

Para baixar o CloudEndure 
Failback Client em seu ambiente 
de origem, faça o seguinte: 

1. Em seu projeto de DR, 
escolha Configuração e 
informações.

2. Na página Configurações 
de replicação, escolha o link
Saiba mais sobre como voltar 
para “Outra infraestrutura”.

3. Na caixa de diálogo Failing 
Back to an Unidentified Cloud/
Other Infrastructure, escolha o 
download aqui.

O arquivo será baixado 
automaticamente.

CloudEndure administrador

2792



AWS Prescriptive Guidance Padrões
Epopeias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Inicie a replicação da máquina 
local.

Para iniciar a replicação 
da máquina de origem, a 
máquina de destino deve ser 
inicializada na Imagem do 
Cliente de CloudEndure Failback 
(failback_client.iso). Se 
o cliente não conseguir obter as 
configurações de rede usando 
o Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP), insira as 
configurações manualmente.

O CloudEndure Failback 
Client se conecta ao 
console.clouendure.com pela 
porta TCP 443 e se autentica 
usando as CloudEndure 
credenciais que você deve 
inserir.

CloudEndure administrador

Siga as instruções para fornecer 
os detalhes necessários.

Forneça os seguintes detalhes:

• Token de instalação 
• ID da máquina de origem 
• Mapeamento de disco entre a 

origem e o destino

Certifique-se de que o 
CloudEndure Failback Client 
tenha conectividade com o 
console CloudEndure do usuário 
e a máquina de destino por meio 
de endereços IP públicos ou 
privados.

CloudEndure administrador

Localize o ID da máquina de 
origem.

Para localizar a ID da máquina 
de origem, escolha o nome da 
máquina na guia Máquinas e 
copie a ID da guia Origem.

CloudEndure administrador

Connect a máquina de origem à 
máquina de destino.

Forneça o ID da máquina de 
origem (o servidor na AWS 
agora é a origem do failback) 
no servidor local (máquina de 
destino). A máquina da AWS 
(origem) se conecta ao servidor 
local (destino) na porta TCP 1500 
para iniciar a replicação.

Após a conclusão da replicação 
inicial, o console do CloudEndure 
usuário indica que a replicação 
está no modo de proteção 
contínua de dados.

CloudEndure administrador
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Edite as configurações de 
failback, se necessário.

Para editar as configurações 
de failback, escolha o nome da 
máquina e, em seguida, escolha 
a guia Configurações de failback.

CloudEndure administrador

Lance a máquina alvo. Para iniciar a máquina de 
destino, faça o seguinte:

Marque a caixa de seleção à 
esquerda do nome de cada 
máquina, escolha Launch x 
Target Machine e, em seguida, 
escolha Recovery Mode.

Na caixa de diálogo, escolha
Next (Avançar).

Escolha o ponto de recuperação
mais recente e, em seguida, 
escolha Continuar com o 
lançamento. 

Depois que o processo de 
inicialização for concluído, o 
console CloudEndure do usuário 
exibirá o status Emparelhar 
o CloudEndure agente com 
o servidor de replicação em
Progresso da replicação de 
dados.

CloudEndure administrador

Retorne as máquinas à operação 
normal.

Agora, mude a direção da 
replicação de dados para que a 
máquina local seja a origem e a 
máquina da AWS seja o destino. 
Escolha Ações do projeto e, em 
seguida, escolha Retornar ao 
normal e Continuar.

A direção da replicação de 
dados é invertida e as máquinas 
passam pelo processo inicial de 
sincronização. O processo de 
failback é concluído quando a 
coluna Progresso da replicação 
de dados exibe o status da
Proteção Contínua de Dados
para todas as máquinas.

CloudEndure administrador

Recursos relacionados
AWS Marketplace

• CloudEndure recuperação de desastres

2794

http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-zhtwhroiq2luq


AWS Prescriptive Guidance Padrões
Mais padrões

CloudEndure documentação

• Fazendo login no console
• Criando um projeto
• Gerando e usando credenciais
• Definindo as configurações de replicação
• Instalando CloudEndure agentes
• Realizando o failover de recuperação de desastres

Tutoriais e vídeos

• CloudEndure manual de solução de problemas
• CloudEndure vídeos
• Demonstração de recuperação de desastres para

Mais padrões
• Automatize backups orientados por eventos do CodeCommit Amazon S3 usando CodeBuild e 

CloudWatch Events (p. 708)
• Arquive itens automaticamente no Amazon S3 usando o TTL do DynamoDB (p. 2067)
• Faça backup automático dos bancos de dados do SAP HANA usando o Systems Manager e 

EventBridge (p. 491)
• Crie um pipeline de serviço de ETL para carregar dados de forma incremental do Amazon S3 para o 

Amazon Redshift usando o AWS Glue (p. 9)
• Converta e descompacte dados de EBCDIC em ASCII (p. 2127)
• Converter o tipo de dados VARCHAR2 (1) para Oracle em tipo de dados booleano para Amazon Aurora 

PostgreSQL (p. 1284)
• Copie dados de um bucket do S3 para outra conta e região usando a AWS CLI (p. 174)
• Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS e monte um sistema de arquivos em instâncias do EC2 

usando o Amazon EFS (p. 255)
• Entregue registros do DynamoDB para o Amazon S3 usando o Kinesis Data Streams e o Kinesis Data 

Firehose com o AWS CDK (p. 2680)
• Estimativa dos custos de armazenamento para uma tabela do Amazon DynamoDB (p. 554)
• Migrar instâncias de banco de dados do Amazon RDS for Oracle para outras contas que usam o 

AMS (p. 585)
• Migre um servidor SFTP local para a AWS usando o AWS Transfer for SFTP (p. 1550)
• Migre uma tabela particionada da Oracle para o PostgreSQL usando o AWS DMS (p. 1364)
• Migre dados do Microsoft Azure Blob para o Amazon S3 usando o Rclone (p. 1854)
• Migre do Oracle para um banco de dados PostgreSQL usando um banco de dados stand-by (p. 613)
• Migre valores do Oracle CLOB para linhas individuais no PostgreSQL na AWS (p. 1694)
• Migre pequenos conjuntos de dados locais para o Amazon S3 usando o AWS SFTP (p. 1556)
• Monitore o Amazon Aurora em busca de instâncias sem criptografia (p. 625)
• Mova os arquivos do mainframe diretamente para o Amazon S3 usando a Transfer Family (p. 1270)
• Execute cargas de trabalho estáveis com armazenamento persistente de dados usando o Amazon EFS 

no Amazon EKS com o AWS Fargate (p. 402)
• Importe com êxito um bucket do S3 como uma CloudFormation pilha da AWS (p. 183)
• Veja os detalhes do snapshot do EBS para sua conta ou organização da AWS (p. 2362)
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Autenticar usuários do aplicativo web React

Sites e aplicativos da web
Tópicos

• Autentique usuários do aplicativo React usando o Amazon Cognito e o AWS Amplify (p. 2796)
• Implemente um aplicativo de página única baseado em React no Amazon S3 e CloudFront (p. 2803)
• Implante uma API do Amazon API Gateway em um site interno usando endpoints privados e um 

Application Load Balancer (p. 2807)
• Incorpore um QuickSight painel da Amazon em um aplicativo Angular local (p. 2812)
• Mais padrões (p. 2823)

Autentique usuários do aplicativo React usando o 
Amazon Cognito e o AWS Amplify

Criado por Yarno Boelens (AWS)

Ambiente: Produção Tecnologias: sites e aplicativos 
da web; Segurança, identidade, 
conformidade; desenvolvimento e 
teste de software

Serviços da AWS: Amazon 
Cognito; AWS Amplify

Resumo
Esse padrão mostra como configurar a autenticação do usuário para um aplicativo web React usando o 
Amazon Cognito e o AWS Amplify.

O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para o aplicativo. O 
componente Amplify UI Authenticator gerencia sessões de login e executa o fluxo de trabalho conectado à 
nuvem que autentica usuários por meio do Amazon Cognito.

Depois que a solução for implementada, os usuários poderão fazer login usando qualquer uma das 
seguintes credenciais:

• Nome de usuário e senha
• Provedores de identidade social, como Apple, Facebook, Google e Amazon
• Provedores de identidade corporativa compatíveis com SAML 2.0 ou OpenID Connect (OIDC)

Nota: Para criar um componente de autenticação personalizada, você pode executar o componente 
Amplify UI Authenticator no modo headless. Para obter mais informações, consulte Headless na 
documentação do Amplify UI React.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos
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Arquitetura

• Uma conta ativa da AWS
• Um aplicativo web do React web React

Limitações

• Esse padrão se aplica somente aos aplicativos web do React.
• Esse padrão usa um componente Amplify UI pré-construído. A solução não abrange as etapas 

necessárias para implementar um componente de interface de usuário personalizado.

Versões do produto

• React versão 18.2.0
• Amplify UI versão 3.2.1 UI versão 3.
• Amplify versão 4.3.30

Arquitetura
Pilha de tecnologia alvo

• Node.js
• React JSX React SX
• HTML
• JavaScript
• npm
• Amazon Cognito
• Amplify UI I

Arquitetura alvo

Ferramentas
Serviços da AWS

• O AWS Amplify é um conjunto de ferramentas e recursos desenvolvidos para fins específicos que 
ajudam desenvolvedores para Web e móveis de frontend criarem aplicações de pilha completa de forma 
rápida na AWS.

• O Amazon Cognito fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para aplicações web 
e móveis.

Outras ferramentas

• js é um ambiente de JavaScript execução orientado por eventos projetado para criar aplicativos de rede 
escaláveis.

• O npm é um registro de software executado em um ambiente Node.js e é usado para compartilhar ou 
emprestar pacotes e gerenciar a implantação de pacotes privados.
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Epopéias

Epopéias
Criar um grupo de usuários Amazon Cognito grupo de usuários do Amazon

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um grupo de usuários. Criar um grupo de usuários do 
Amazon Cognito. Certifique-se 
de configurar as opções de login 
e os requisitos de segurança do 
grupo de usuários de acordo com 
seu caso de uso. 

Para obter mais informações, 
consulte Tutorial: Criar um grupo 
de usuários no Guia do Amazon 
Cognito.

Desenvolvedor de aplicativos

Adicionar um cliente aplicação 
aplicação aplicação aplicação 
aplicação aplicação aplicação 
aplicação

Configure um cliente cliente 
cliente aplicação grupo de 
usuários da aplicação grupo 
de usuários Esse cliente é 
necessário para que seu 
aplicativo interaja com o grupo de 
usuários do Cognito. 

Para obter mais informações, 
consulte Configurum cliente 
cliente cliente aplicação grupo 
de aplicação aplicação aplicação 
aplicação aplicação aplicação 
aplicação aplicação aplicação 
aplicação aplicação aplicação 
grupo de usuários no Amazon 
Cognito.

Desenvolvedor de aplicativos

Integre seu grupo de usuários do Cognito com o componente Amplify UI 
Authenticator

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Instale as dependências. Instale os@aws-amplify/ui-
react pacotesaws-amplify
and executando o seguinte 
comando no diretório raiz do seu 
aplicativo:

npm i @aws-amplify/ui-react 
 aws-amplify

Desenvolvedor de aplicativos

Configure o grupo de usuários do 
Cognito.

Crie um arquivo aws-exports.js
que inclua as seguintes 
informações:

Desenvolvedor de aplicativos
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
• A região da AWS em que seu 

grupo de usuários do Cognito 
está

• ID Cognito usuários do grupo 
de usuários do grupo

• ID cliente aplicação aplicação 
aplicação aplicação aplicação

exemplo de arquivo aws-
exports.js

// replace the user pool 
 region, id, and app client 
 id details
export default { 
    "REGION": "region", 
    "USER_POOL_ID": 
 "region_user_pool_id_here", 
    
 "USER_POOL_APP_CLIENT_ID": 
 "user_pool_app_client_id"
}
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Importe e configure o serviço 
Amplify.

1. No arquivo de ponto de 
entrada do aplicativo (por 
exemplo, js), importe e 
carregue o arquivo aws-
exports.js do serviço Amplify 
inserindo as seguintes linhas 
de código:

import { Amplify } from 
 'aws-amplify';
import awsExports from './
aws-exports';

2. Configure o cliente Amplify 
no arquivo aws-exports.js
para incluir as seguintes 
informações:

• A região da AWS em que seu 
grupo de usuários do Cognito 
está

• ID Cognito usuários do grupo 
de usuários do grupo

• ID cliente aplicação aplicação 
aplicação aplicação aplicação

Exemplo de configuração do 
cliente Amplify

// Configure Amplify in 
 index file or root file
Amplify.configure({ 
    Auth: { 
        region: 
 awsExports.REGION, 
        userPoolId: 
 awsExports.USER_POOL_ID, 
        userPoolWebClientId: 
 awsExports.USER_POOL_APP_CLIENT_ID 
    }
})

Para obter mais informações, 
consulte Configurando categorias 
do Amplify na documentação do 
Amplify Dev Center.

Desenvolvedor de aplicativos
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione o componente Amplify 
UI Authenticator.

Para exibir oAuthenticator
componente Amplify UI, adicione 
as seguintes linhas de código ao 
arquivo de ponto de entrada do 
aplicativo (App.js):

import { Authenticator } 
 from '@aws-amplify/ui-
react';
import '@aws-amplify/ui-
react/styles.css';

Nota: O trecho de código 
de exemplo importa 
oAuthenticator componente 
e o arquivo styles.css do Amplify 
UI, que é necessário ao usar 
os temas pré-construídos do 
componente.

OAuthenticator componente 
fornece dois valores de retorno:

• Detalhes do usuário
• Uma função que pode ser 

invocada para desconectar o 
usuário

Exemplo de uso do componente 
autenticador

function App() { 
    return ( 
        <Authenticator> 
            {({ signOut, 
 user }) => ( 
                <div> 
                
     <p>Welcome 
 {user.username}</p> 
                    <button 
 onClick={signOut}>Sign 
 out</button> 
                </div> 
            )} 
        </Authenticator> 
    );
}

Nota: Para ver um exemplo de 
arquivo App.js, consulte a seção
Informações adicionais desse 
padrão.

Desenvolvedor de aplicativos
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Solução de problemas

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

(Opcional) Recupere as 
informações da sessão.

Depois que um usuário é 
autenticado, você pode recuperar 
dados do cliente Amplify sobre 
sua sessão. Por exemplo, você 
pode recuperar o token web 
JSON (JWT) da sessão de um 
usuário para poder autenticar as 
solicitações de sua sessão em 
uma API de back-end.

Exemplo de cabeçalho de 
solicitação que inclui um JWT

import { Auth } from "aws-
amplify";
(await 
 Auth.currentSession()).getIdToken().getJwtToken()

Desenvolvedor de aplicativos

Solução de problemas
Problema Solução

Novos usuários não podem se inscrever no 
aplicativo.

Certifique-se de que seu grupo de usuários do 
Cognito esteja configurado para permitir que os 
usuários se inscrevam para fazer parte do grupo 
de usuários.

Para permitir aos usuários se inscreverem no 
grupo de usuários do grupo de usuários, faça o 
seguinte usuário:

1. Faça login no AWS Management Console da 
AWS Management Console e abra o console 
do AWS Management Console da AWS 
Management Console da AWS Management 
Console

2. No painel de navegação à esquerda, escolha 
Conjunto de usuários no painel de navegação à 
esquerda, escolha Conjunto de

3. Escolha o grupo de usuários da lista de usuários 
do grupo de usuários da lista.

4. Em Configurações gerais, escolha Políticas.
5. Escolha Permitir que os usuários se inscrevam.

Recursos relacionados
Tutorial e vídeos

Conceitos básicos do Amazon Cognito usa o Amazon C

Crie um novo aplicativo React (documentação do React)
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Informações adicionais

Começos rápidos

O que é Amazon Cognito? (Guia do Amazon Cognito).

Biblioteca Amplify UI (Amplify Dev Center)

Informações adicionais
Exemplo de arquivo App.js

O exemplo de arquivo App.js a seguir usa um grupo de usuários do Cognito e oAuthenticator
componente Amplify UI para autenticar os usuários de um aplicativo web React:

import './App.css';

import {Amplify} from 'aws-amplify';
import awsExports from "./aws-exports";
import { Authenticator } from '@aws-amplify/ui-react';
import '@aws-amplify/ui-react/styles.css';
import { Auth } from "aws-amplify";

// Configure Amplify in index file or root file
Amplify.configure({ 
  Auth: { 
    region: awsExports.REGION, 
    userPoolId: awsExports.USER_POOL_ID, 
    userPoolWebClientId: awsExports.USER_POOL_APP_CLIENT_ID 
  }
})

function App() { 
  return ( 
      <Authenticator> 
        {({ signOut, user }) => ( 
            <div> 
              <p>Welcome {user.username}</p> 
              <button onClick={signOut}>Sign out</button> 
            </div> 
        )} 
      </Authenticator> 
  );
}

export default App;

Implemente um aplicativo de página única baseado 
em React no Amazon S3 e CloudFront

Criado por Jean-Baptiste Guillois (AWS)

repositório de código:

• Aplicativo CORS de página 
única baseado em React

Ambiente: Produção Tecnologias: sites e aplicativos 
da web; nativo da nuvem; sem 
servidor
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Resumo

Carga de trabalho: todas as 
outras cargas de trabalho

Serviços da AWS: Amazon 
CloudFront; Amazon S3; Amazon 
API Gateway

Resumo
Um aplicativo de página única (SPA) é uma implementação de aplicativo da Web que carrega um 
documento da Web e o atualiza usando JavaScript APIs. Seus clientes podem então usar seu site sem 
carregar páginas inteiras do servidor, o que ajuda a melhorar o desempenho do seu site e proporciona 
uma experiência de usuário mais dinâmica. 

Esse padrão fornece uma step-by-step abordagem e um código para hospedar um aplicativo de página de 
página (SPA) escrito em React no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e na Amazon CloudFront. 
O SPA de amostra do padrão usa uma API REST exposta pelo Amazon API Gateway para demonstrar as 
melhores práticas de compartilhamento de recursos entre origens (CORS).

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta da AWS ativa.
• Um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), como o AWS Cloud9.
• Node.js enpm, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte a seção de Downloads da 

documentação do Node.js.
• Yarn, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte a documentação do Yarn.
• Git, instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte a documentação do Git.

Arquitetura

Pilha de tecnologia

• Amazon API Gateway
• Amazônia CloudFront
• Amazon Route 53
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Identity and Access Management (IAM)
• Amazônia CloudWatch
• AWS CloudTrail
• AWS CloudFormation

Ferramentas
Serviços da AWS

• O Amazon API Gateway ajuda você a criar, manter, monitorar e proteger REST, HTTP e WebSocket 
APIs em qualquer escala.

• O AWS Cloud9 é um IDE que ajuda você a codificar, criar, executar, testar e depurar software. Ele 
também ajuda você a liberar software para a nuvem da AWS.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cors.html
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Epopéias

• CloudFormationA AWS ajuda você a configurar recursos da AWS, provisioná-los de forma rápida e 
consistente e gerenciá-los durante todo o ciclo de vida em todas as contas e regiões da AWS.

• A Amazon CloudFront acelera a distribuição do seu conteúdo da web ao entregá-lo por meio de uma 
rede mundial de data centers, o que diminui a latência e melhora o desempenho.

• CloudTrailA AWS ajuda você a auditar a governança, a conformidade e o risco operacional da sua conta 
da AWS.

• CloudWatchA Amazon ajuda você a monitorar as métricas de seus recursos da AWS e as aplicações 
que você executa na AWS em tempo real.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a gerenciar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS, controlando quem é autenticado e autorizado a usá-los.

• O Amazon Route 53 é um serviço Web de DNS altamente disponível e escalável.
• O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos na nuvem 

que ajuda a armazenar, proteger e recuperar qualquer quantidade de dados.

Código

O código de aplicativo de amostra desse padrão está disponível no GitHub repositório de aplicativos de 
página única CORS baseado em React.

Epopéias
Compile e implante seu aplicativo localmente

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Clone o repositório. Recomendamos usar o AWS 
Cloud9 como IDE para esse 
padrão, mas você também pode 
usar outro IDE (por exemplo, 
Visual Studio Code ou IntelliJ 
IDEA). 

Execute o seguinte comando 
para clonar o repositório do 
aplicativo de amostra em seu 
IDE:

git clone https://
github.com/aws-samples/
react-cors-spa react-cors-
spa && cd react-cors-spa

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Implante a aplicação localmente. 1. No diretório do projeto, 
execute onpm install
comando para iniciar as 
dependências do aplicativo. 

2. Execute oyarn start
comando para iniciar a 
aplicação localmente. 

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Acesse o aplicativo localmente. Abra uma janela do 
navegador e insira ohttp://
localhost:3000 URL para 
acessar o aplicativo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
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Epopéias

Implantar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Implemente o CloudFormation 
modelo da AWS.

1. Faça login no Console de 
Gerenciamento da AWS e, 
depois, abra o CloudFormation 
console da AWS.

2. Selecione Create Stack (Criar
pilha) e With new resources 
(padrão).

3. Selecione Upload a template 
file (Carregar um arquivo de 
modelo).

4. Escolha Escolher arquivo, 
escolha oreact-cors-spa-
stack.yaml arquivo do 
repositório clonado e escolha
Avançar.

5. Insira um nome para a pilha e 
escolha Next.

6. Mantenha todas as opções 
padrão e escolha Avançar.

7. Revise as configurações finais 
da sua pilha e escolha Criar 
pilha.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Personalize os arquivos de 
origem do seu aplicativo.

1. Depois que sua pilha for 
implantada, abra a guia Saída
e identifique oAPIEndpoint
URL e oBucket nome.

2. Copie o URL do endpoint da 
API.

3. <project_root>/src/
App.jsNavegue até 
e cole o URL no valor 
daAPIEndPoint variável na 
linha 26 doApp.js arquivo.

Desenvolvedor de aplicativos

Compile o pacote da aplicação. No diretórioyarn build do 
projeto.

Desenvolvedor de aplicativos

Implante o pacote da aplicação. 1. Abra o console do Amazon 
S3.

2. Identifique e escolha o 
bucket do S3 que você criou 
anteriormente.

3. Escolha Carregar e, em 
seguida, escolha Adicionar 
arquivos.

4. Escolha o conteúdo da sua 
pasta de compilação.

5. Selecione Adicionar pasta e, 
depois, escolha o diretório 

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps
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Implemente uma API do Amazon API Gateway usando 

endpoints privados e um Application Load Balancer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
estático. Importante: Não 
escolha o conteúdo; escolha o 
diretório.

6. Escolha Carregar para 
carregar os arquivos e o 
diretório para seu bucket do 
S3.

Testar o aplicativo

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Acesse e teste a aplicação. 1. Abra o CloudFront console 
da Amazon e escolha
Distribuições.

2. Escolha o ID de distribuição 
relevante, escolha o nome 
do domínio de distribuição e 
copie o URL.

3. Abra uma janela do navegador 
e cole o URL para acessar o 
aplicativo.

Desenvolvedor de aplicativos, 
AWS DevOps

Limpe os recursos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Exclua o conteúdo do bucket do 
S3.

1. Abra o console do Amazon 
S3 e escolha o bucket criado 
anteriormente. 

2. Escolha Esvaziar para excluir 
o conteúdo do bucket.

AWS DevOps, desenvolvedor de 
aplicativos

Exclua a CloudFormation pilha 
da AWS.

1. Abra o CloudFormation 
console da AWS e escolha 
a pilha que você criou 
anteriormente.

2. Escolha Excluir para excluir 
a pilha e todos os recursos 
relacionados.

AWS DevOps, desenvolvedor de 
aplicativos

Implante uma API do Amazon API Gateway em 
um site interno usando endpoints privados e um 
Application Load Balancer

Criado por Saurabh Kothari (AWS)
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Resumo

Ambiente: Produção Tecnologias: sites e aplicativos 
web; Rede; Sem servidor; 
Infraestrutura

Serviços da AWS: Amazon API 
Gateway; Amazon Route 53; 
AWS Certificate Manager (ACM)

Resumo
Esse padrão mostra como implantar uma API do Amazon API Gateway em um site interno que pode 
ser acessado por uma rede local. Você aprende a criar um nome de domínio personalizado para uma 
API privada usando uma arquitetura projetada com endpoints privados, um Application Load Balancer 
PrivateLink, AWS e Amazon Route 53. Essa arquitetura evita as consequências não intencionais do 
uso de um nome de domínio personalizado e um servidor proxy para ajudar no roteamento baseado 
em domínio em uma API. Por exemplo, se você implantar um endpoint de nuvem privada virtual (VPC) 
em uma sub-rede não roteável, sua rede não poderá acessar o API Gateway. Uma solução comum é 
usar um nome de domínio personalizado e depois implantar a API em uma sub-rede roteável, mas isso 
pode interromper outros sites internos quando a configuração do proxy passa o tráfego (execute-api.
{region}.vpce.amazonaws.com) para o AWS Direct Connect. Por fim, esse padrão pode ajudar você 
a atender aos requisitos organizacionais para usar uma API privada que não pode ser acessada pela 
Internet e um nome de domínio personalizado.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da AWS
• Um certificado de Server Name Indication (SNI — Indicação de nome de servidor) para o site e API
• Uma conexão de um ambiente local com uma conta da AWS configurada usando o AWS Direct Connect 

ou o AWS Site-to-Site VPN
• Uma zona hospedada privada com um domínio correspondente (por exemplo, domain.com) que é 

resolvida a partir de uma rede local e encaminha consultas de DNS para o Route 53
• Uma sub-rede privada roteável que pode ser acessada a partir de uma rede local

Limitações

Para obter mais informações sobre cotas (anteriormente chamadas de limites) para balanceadores de 
carga, regras e outros recursos, consulte Cotas para seus Application Load Balancers na documentação 
do Elastic Load Balancing.

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Amazon API Gateway
• Amazon Route 53
• Application Load Balancer
• AWS Certificate Manager
• AWS PrivateLink

Arquitetura alvo

O diagrama a seguir mostra como um Application Load Balancer é implantado em uma VPC que direciona 
o tráfego da web para um grupo-alvo do site ou grupo-alvo do API Gateway com base nas regras de 
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Ferramentas

ouvinte do Application Load Balancer. O grupo alvo do API Gateway é uma lista de endereços IP para 
o endpoint VPC no API Gateway. O API Gateway está configurado para tornar a API privada com sua 
política de recursos. A política nega todas as chamadas que não sejam de um endpoint específico da VPC. 
Os nomes de domínio personalizados no gateway de API são atualizados para usar api.domain.com para a 
API e seu estágio. As regras do Application Load Balancer são adicionadas ao tráfego de roteamento com 
base no nome do host.

O diagrama mostra o seguinte fluxo de trabalho:

1. Um usuário de uma rede no local tenta acessar um site interno. A solicitação é enviada para 
ui.domain.com e api.domain.com. Em seguida, a solicitação é resolvida para o Application Load 
Balancer interno da sub-rede privada roteável. O SSL é encerrado no Application Load Balancer para 
ui.domain.com e api.domain.com.

2. As regras do Listener, configuradas no Application Load Balancer, verificam o cabeçalho do host.

a. Se o cabeçalho do host for api.domain.com, a solicitação será encaminhada para o grupo de destino 
do API Gateway. O Application Load Balancer inicia uma nova conexão com o API Gateway pela porta 
443.

b. Se o cabeçalho do host for ui.domain.com, a solicitação será encaminhada para o grupo-alvo do site.
3. Quando a solicitação chega ao API Gateway, o mapeamento de domínio personalizado configurado no 

API Gateway determina o nome do host e qual API deve ser executada.

Automação e escala

As etapas desse padrão podem ser automatizadas usando a AWS CloudFormation ou o AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK). Para configurar o grupo de destino das chamadas do API Gateway, você 
deve usar um recurso personalizado para recuperar o endereço IP do endpoint da VPC. Chamadas de 
API para describe-vpc-endpointse describe-network-interfacesretornam os endereços IP e o grupo de 
segurança, que podem ser usados para criar o grupo alvo de endereços IP da API.

Ferramentas
• O Amazon API Gateway ajuda você a criar, publicar, manter, monitorar e proteger REST, HTTP e 

WebSocket APIs em qualquer escala.
• O Amazon Route 53 é um web service de DNS altamente disponível e dimensionável.
• O AWS Certificate Manager (ACM) ajuda você a criar, armazenar e renovar chaves e certificados SSL/

TLS X.509 e certificados SSL/TLS X.509 e aplicativos da AWS.
• O AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) é uma estrutura de desenvolvimento de software que ajuda 

você a definir e provisionar a infraestrutura de nuvem da AWS em código.
• PrivateLinkA AWS ajuda você a criar conexões privadas e unidirecionais de suas VPCs para serviços 

fora da VPC.

Épicos
Crie um certificado SNI

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie um certificado SNI e importe 
o certificado para o ACM.

1. Crie um certificado SNI 
para ui.domain.com e 

Administrador de rede
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https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/describe-vpc-endpoints.html
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
api.domain.com. Para obter 
mais informações, consulte 
Como CloudFront atender 
às solicitações HTTPS na 
CloudFront documentação da 
Amazon.

2. Importe os certificados SNI 
para o AWS Certificate 
Manager (ACM). Para obter 
mais informações, consulte
Importação de certificados 
para o AWS Certificate 
Manager na documentação do 
ACM.

Implemente um endpoint VPC em uma sub-rede privada não roteável

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um VPC endpoint de 
interface no API Gateway.

Para criar um VPC endpoint de 
interface, siga as instruções em
Acessar um serviço da AWS 
usando um endpoint da VPC de 
interface na documentação do 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC).

Administrador de nuvem

Configure o Application Load Balancer

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar um grupo de destino para o 
aplicativo.

Crie um grupo-alvo para os 
recursos de UI do seu aplicativo.

Administrador de nuvem

Crie um grupo-alvo para o 
endpoint do API Gateway.

1. Crie um grupo de destino com 
um tipo de endereço IP e, em 
seguida, adicione o endereço 
IP do endpoint VPC para o 
endpoint do API Gateway ao 
grupo de destino.

2. Configure verificações de 
integridade para seus grupos-
alvo com os códigos de 
sucesso 200 e 403. O 403 é 
necessário porque a API pode 
usar autenticação e retornar 
uma resposta 403.

Administrador de nuvem

Criar um Application Load 
Balancer.

1. Crie um Application Load 
Balancer (interno) em uma 
sub-rede privada roteável.

Administrador de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/cnames-https-dedicated-ip-or-sni.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/cnames-https-dedicated-ip-or-sni.html
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https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/create-target-group.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-target-groups.html#target-group-ip-address-type
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https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/create-application-load-balancer.html
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Épicos

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
2. Adicione o ouvinte 443 ao 

Application Load Balancer e 
escolha o certificado do ACM.

Crie regras para ouvintes. Crie regras de ouvinte para fazer 
o seguinte:

1. Encaminhe o host 
api.domain.com para o grupo-
alvo do API Gateway

2. Encaminhe o host 
ui.domain.com para o grupo-
alvo dos recursos da interface 
do usuário

Administrador de nuvem

Configurar o Route 53

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Criar uma zona hospedada 
privada.

Crie uma zona hospedada 
privada para domain.com.

Administrador de nuvem

Crie registros de domínio. Crie registros CNAME para o 
seguinte:

• Uma API com o valor definido 
como o nome DNS do 
Application Load Balancer

• Uma interface de usuário com 
o valor definido como o nome 
DNS do Application Load 
Balancer

Administrador de nuvem

Criar um endpoint de API privado no API Gateway

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie e configure um endpoint de 
API privado.

1. Para criar um endpoint de API 
privado, siga as instruções 
em Criar uma API privada 
no Amazon API Gateway
na documentação do API 
Gateway. 

2. Configure a política de 
recursos para permitir 
chamadas somente para a API 
a partir do endpoint da VPC. 
Para obter mais informações, 
consulte Controlar o acesso 
a uma API com políticas de 
recursos do API Gateway

Desenvolvedor de aplicativos, 
administrador de nuvem
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https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-listeners.html#listener-rules
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-apis.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-apis.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-resource-policies.html
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Recursos relacionados

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
na documentação do API 
Gateway.

Criar um nome de domínio 
personalizado.

1. Crie um nome de domínio 
personalizado para 
api.domain.com. Para obter 
mais informações, consulte
Configuração de nomes de 
domínio personalizados para 
APIs REST na documentação 
do API Gateway.

2. Selecione a API e o estágio 
criados. Para obter mais 
informações, consulte Como
trabalhar com mapeamentos 
de API para APIs REST
na documentação do API 
Gateway.

Administrador de nuvem

Recursos relacionados
• Amazon API Gateway
• Amazon Route 53
• Application Load Balancer
• AWS PrivateLink
• AWS Certificate Manager

Incorpore um QuickSight painel da Amazon em um 
aplicativo Angular local

Criado por Sean Griffin (AWS) e Milena Godau (AWS)

Ambiente: PoC ou piloto Tecnologias: sites e aplicativos 
da web; análises

Serviços da AWS: AWS Lambda; 
Amazon QuickSight; Amazon API 
Gateway

Resumo
Esse padrão fornece orientação para incorporar um QuickSight painel da Amazon em um aplicativo 
Angular hospedado localmente para desenvolvimento ou teste. O recurso de análise incorporado
QuickSight não oferece suporte nativo a essa funcionalidade. Isso requer uma QuickSight conta com um 
painel existente e conhecimento de Angular.

Quando você trabalha com QuickSight painéis incorporados, normalmente você precisa hospedar seu 
aplicativo em um servidor web para visualizar o painel. Isso dificulta o desenvolvimento, pois você precisa 
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Pré-requisitos e limitações

enviar continuamente suas alterações para o servidor web para garantir que tudo esteja se comportando 
corretamente. Esse padrão mostra como executar um servidor hospedado localmente e usar análises 
QuickSight incorporadas para tornar o processo de desenvolvimento mais fácil e simplificado.

Pré-requisitos e limitações
Pré-requisitos

• Uma conta ativa da Amazon Web Services (AWS)
• Uma QuickSight conta ativa com preços de capacidade de sessão
• QuickSight SDK de incorporação instalado
• Angular CLI instalado
• Familiaridade com Angular
• mkcert instalado

Limitações

• Esse padrão fornece orientação sobre como incorporar um QuickSight painel usando o tipo de 
autenticaçãoANONYMOUS (acessível ao público). Se você estiver usando o AWS Identity and Access 
Management (IAM) ou QuickSight autenticação com seus painéis incorporados, o código fornecido 
não será usado pelo AWS Identity and Access Management (IAM) com seus painéis incorporados. No 
entanto, as etapas para hospedar o aplicativo Angular na seção Epics (p. 2814) ainda são válidas.

• Usar a GetDashboardEmbedUrlAPI com o tipo deANONYMOUS identidade exige um plano QuickSight de 
preços de capacidade.

Versões

• Angular CLI versão 13.3.4
• QuickSight Incorporando o SDK versão 1.19.x

Arquitetura
Pilha de tecnologia

• Frontend angular
• Back-end do AWS Lambda e do Amazon API Gateway

Arquitetura

Nessa arquitetura, as APIs HTTP no API Gateway permitem que o aplicativo Angular local chame a função 
Lambda. A função Lambda retorna o URL para incorporar o QuickSight painel.

Automação e escala

Você pode automatizar a implantação de back-end usando o AWS SAM). CloudFormation

Ferramentas
Ferramentas
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http://aws.amazon.com/account/
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Epopéias

• O Angular CLI é uma ferramenta de interface de linha de comando que você usa para inicializar, 
desenvolver, organizar e manter aplicativos angulares diretamente de um shell de comando.

• QuickSight O SDK de incorporação é usado para incorporar QuickSight painéis em seu HTML.
• O mkcert é uma ferramenta simples para criar certificados de desenvolvimento localmente confiáveis. 

Não requer configuração. O mkcert é necessário porque QuickSight permite somente solicitações 
HTTPS para incorporar painéis.

Serviços da AWS

• O Amazon API Gateway é um serviço da AWS para criação, publicação, manutenção, monitoramento e 
proteção de REST e WebSocket APIs em qualquer escala. 

• O AWS Lambda é um serviço de computação que dá suporte à execução de código sem provisionar 
ou gerenciar servidores. O Lambda executa o código somente quando necessário e dimensiona 
automaticamente, desde algumas solicitações por dia a milhares por segundo. Você paga apenas pelo 
tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando o código não estiver em execução. 

• QuickSightA Amazon é um serviço de análise de negócios para criação de visualizações, manutenção 
ad hoc e obter insights de seus dados.

Epopéias
Gerar o URL incorporado

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma EmbedUrl política. Crie uma política 
do IAM chamada
QuicksightGetDashboardEmbedUrlque 
tenha as seguintes propriedades.

{ 
      "Version": 
 "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
            { 
                  "Effect": 
 "Allow", 
                  "Action": 
 [ 
                        
 "quicksight:GetDashboardEmbedUrl", 
                        
 "quickSight:GetAnonymousUserEmbedUrl" 
                  ], 
                  
 "Resource": "*" 
            } 
      ]
}

Administrador da AWS

Criar a função do Lambda. 1. No console Lambda, abra a
página Funções.

2. Escolha Criar função.

3. Escolha Author from scratch.

Desenvolvedor de aplicativos
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Epopéias

Tarefa Descrição Habilidades necessárias
4. Em Function name (Nome da 
função), insira get-qs-embed-
url.

5. Em Runtime (Tempo de 
execução), escolha Python 3.9.

6. Escolha Criar função.

7. Na guia Código, copie o 
código a seguir na função 
Lambda.

import json
import boto3
from botocore.exceptions 
 import ClientError
import time
from os import environ

qs = 
 boto3.client('quicksight',region_name='us-
east-1')
sts = boto3.client('sts')

ACCOUNT_ID = 
 boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
DASHBOARD_ID = 
 environ['DASHBOARD_ID']

def 
 getDashboardURL(accountId, 
 dashboardId, 
 quicksightNamespace, 
 resetDisabled, 
 undoRedoDisabled): 
      try: 
            response = 
 qs.get_dashboard_embed_url( 
                  
 AwsAccountId = accountId, 
                  
 DashboardId = dashboardId, 
                  Namespace 
 = quicksightNamespace, 
                  
 IdentityType = 'ANONYMOUS', 
                  
 SessionLifetimeInMinutes = 
 600, 
                  
 UndoRedoDisabled = 
 undoRedoDisabled, 
                 
  ResetDisabled = 
 resetDisabled 
            ) 
            return response 
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
      except ClientError as 
 e: 
            print(e) 
            return "Error 
 generating embeddedURL: " + 
 str(e)

def lambda_handler(event, 
 context): 
      url = 
 getDashboardURL(ACCOUNT_ID, 
 DASHBOARD_ID, "default", 
 True, True)['EmbedUrl'] 
    return url

8. Escolha Implantar.

Adicione o ID do painel como 
uma variável de ambiente.

AdicioneDASHBOARD_ID como 
variável de ambiente à sua 
função Lambda:

1. Na guia Configuração, escolha
Variáveis de ambiente,
Editar, Adicionar variável de 
ambiente.

2. Adicione uma variável 
de ambiente com a 
chaveDASHBOARD_ID.

3. Para obter o valor 
deDASHBOARD_ID, 
navegue até seu painel 
QuickSight e copie o UUID 
no final da URL em seu 
navegador. Por exemplo, 
se o URL forhttps://us-
east-1.quicksight.aws.amazon.com/
sn/dashboards/
<dashboard-id>, 
especifique a<dashboard-
id> parte do URL como o 
valor da chave.

4. Escolha Save (Salvar).

Desenvolvedor de aplicativos

Adicione permissões para a 
função do Lambda.

Modifique a função de execução 
da função Lambda e adicione a
QuicksightGetDashboardEmbedUrlpolítica 
a ela.

1. Na guia Configuração, escolha
Permissões e, em seguida, 
escolha o nome da função.

2. Escolha Anexar políticas,
pesquiseQuicksightGetDashboardEmbedUrl, 
marque sua caixa de seleção 
e escolha Anexar política.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Testar a função do Lambda. Crie e execute um evento de 
teste. Você pode usar o modelo 
“Hello World”, porque a função 
não usará nenhum dado no 
evento de teste.

1. Selecione a guia Test (Testar).
2. Dê um nome ao seu evento de 

teste e escolha Salvar.
3. Para testar sua função do 

Lambda, escolha Testar. A 
resposta deve ser semelhante 
à seguinte.

{ 
  "statusCode": 200, 
  "body": "\"https://us-
east-1.quicksight.aws.amazon.com/
embed/
f1acc0786687783b9a4543a05ba929b3a/
dashboards/...
}

Observação: conforme 
mencionado na seção Pré-
requisitos e limitações, sua 
QuickSight conta deve estar 
sob um plano de preços de 
capacidade de sessão. Caso 
contrário, essa etapa exibirá uma 
mensagem de erro.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie uma API no API Gateway. 1. No console do API Gateway, 
escolha Create API e, em 
seguida, escolha REST API,
Build.
• Em API name (Nome da 

API), insiraqs-embed-api.
• Selecione Create API (Criar 

API).
2. Em Ações, escolha Criar 

método.
• Escolha GET e confirme 

escolhendo a marca de 
seleção.

• Escolha a Função Lambda
como o tipo de integração.

• Para Função Lambda, 
insiraget-qs-embed-url.

• Escolha Save (Salvar).
• Na caixa Adicionar 

permissão à função do 
Lambda, escolha OK.

3. Ative CORS.
• Em Ações, escolha Habilitar 

CORS.
• Em Access-Control-Allow-

Origin, insira'https://
my-qs-app.net:4200'.

• Escolha Ativar CORS e 
substituir cabeçalhos CORS
e confirmar.

4. Implantar a API.
• Em Ações, escolha

Implantar API.
• Em Deployment stage 

(Estágio de implantação), 
escolha [New Stage] ([Novo 
estágio]).

• Em Stage name (Nome do 
estágio), insira dev.

• Escolha Deploy (Implantar).
• Copie o URL de invocação.

Nota:my-qs-app.net pode 
ser qualquer domínio. Se você 
quiser usar um nome de domínio 
diferente, certifique-se de 
atualizar as informações de
Access-Control-Allow-Origin
na etapa 3 e alterá-lasmy-

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias
qs-app.net nas etapas 
subsequentes.

Crie o aplicativo Angular

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Crie o aplicativo com o Angular 
CLI.

1. Crie o aplicativo.

ng new quicksight-app --
defaults
cd quicksight-app/src/app

2. Crie o componente do painel.

ng g c dashboard

3. Navegue até seusrc/
environments/
environment.ts arquivo 
e adicione-oapiUrl: 
'<Invoke URL from 
previous steps>' ao 
objeto do ambiente.

export const environment = 
 { 
  production: false, 
  apiUrl: '<Invoke URL 
 from previous steps>',
};

Desenvolvedor de aplicativos

Adicione o SDK QuickSight de 
incorporação.

1. Instale o SDK QuickSight de 
incorporação executando o 
seguinte comando na pasta 
raiz do seu projeto.

npm i amazon-quicksight-
embedding-sdk

2. Crie um novodecl.d.ts
arquivo nasrc  pasta com o 
conteúdo a seguir.

declare module 'amazon-
quicksight-embedding-sdk';

Desenvolvedor de aplicativos

Adicione código ao seu arquivo 
dashboard.component.ts.

Adicione o código a seguir 
aosrc/app/dashboard/
dashboard.component.ts
arquivo.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

import { Component, OnInit } 
 from '@angular/core';
import { HttpClient } from 
 '@angular/common/http';
import * as 
 QuicksightEmbedding 
 from 'amazon-quicksight-
embedding-sdk';
import { environment } 
 from "../../environments/
environment";
import { take } from 'rxjs';

@Component({ 
   selector: 'app-
dashboard', 
   templateUrl: './
dashboard.component.html', 
   styleUrls: ['./
dashboard.component.css']
})
export class 
 DashboardComponent 
 implements OnInit { 

   constructor(private http: 
 HttpClient) { } 

   dashboard: any; 

   ngOnInit() { 
      
 this.GetDashboardURL(); 
   } 
   
   public GetDashboardURL() 
 { 
      
 this.http.get(environment.apiUrl) 
      .pipe(take(1)) 
      .subscribe(url => 
 this.Dashboard(url)); 
   } 

   public 
 Dashboard(embeddedURL: any) 
 { 
      var containerDiv = 
 document.getElementById("dashboardContainer"); 
      var options = { 
         url: embeddedURL, 
         container: 
 containerDiv, 
         scrolling: "yes", 
         height: "850px", 
         width: "100%" 
      }; 
      this.dashboard = 
 QuicksightEmbedding.embedDashboard(options); 
   }
}
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Adicione código ao seu arquivo 
dashboard.component.html.

Adicione o código a seguir ao 
seusrc/app/dashboard/
dashboard.component.html
arquivo.

<div 
 id="dashboardContainer"></
div>

Desenvolvedor de aplicativos

Modifique seu arquivo 
app.component.html para 
carregar o componente do painel.

1. Exclua o conteúdo dosrc/
app/app.component.html
arquivo.

2. Adicione o seguinte.

<app-dashboard></app-
dashboard>

Desenvolvedor de aplicativos

Importe HttpClientModule para 
seu arquivo app.module.ts.

1. Na parte superior dosrc/
app/app.module.ts
arquivo, adicione o seguinte.

import 
 { HttpClientModule } from 
 '@angular/common/http';

2. AdicioneHttpClientModule
a importsmatriz para 
seuAppModule.

Desenvolvedor de aplicativos

Hospede o aplicativo Angular

Tarefa Descrição Habilidades necessárias

Configure o mkcert. Nota: Os comandos a seguir 
são para máquinas Unix ou 
macOS. Se você estiver usando 
o Windows, consulte a seção
Informações adicionais (p. 2823)
para obter o comando echo
equivalente.

1. Crie uma autoridade de 
certificação (CA) em sua 
máquina.

mkcert -install

2. Configuremy-qs-app.net
para sempre redirecionar para 
o PC local.

Desenvolvedor de aplicativos
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Tarefa Descrição Habilidades necessárias

echo "127.0.0.1 my-qs-
app.net" | sudo tee -a /
private/etc/hosts

3. Certifique-se de que você está 
nosrc diretório do projeto 
Angular.

mkcert my-qs-app.net 
 127.0.0.1

Configure QuickSight para 
permitir seu domínio.

1. Em QuickSight, escolha 
seu nome no canto superior 
direito e escolha Gerenciar o 
Quicksight.

2. Navegue até Domínios e 
incorporação.

3. Adicionehttps://my-qs-
app.net:4200 como um 
domínio permitido.

Administrador da AWS

Testar a solução. Inicie um servidor de 
desenvolvimento Angular ao 
executar o seguinte comando.

ng serve --host my-qs-
app.net --port 4200 --ssl 
 --ssl-key "./src/my-qs-
app.net-key.pem" --ssl-cert 
 "./src/my-qs-app.net.pem" -
o

Isso permite o Secure Sockets 
Layer (SSL) com o certificado 
personalizado que você criou 
anteriormente.

Quando a construção estiver 
concluída, ela abre uma janela 
do navegador e você pode 
visualizar seu QuickSight 
painel incorporado hospedado 
localmente no Angular.

Desenvolvedor de aplicativos

Recursos relacionados
• Site angular
• Incorporação QuickSight de painéis de dados para usuários anônimos (não registrados) (QuickSight 

documentação)
• QuickSight SDK de incorporação
• ferramenta mkcert
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Informações adicionais
Se você estiver usando o Windows, execute a janela do prompt de comando como administrador e 
configuremy-qs-app.net para sempre redirecionar para o PC local usando o comando a seguir. 

echo 127.0.0.1 my-qs-app.net >> %WINDIR%\System32\Drivers\Etc\Hosts

Mais padrões
• Acesse os serviços da AWS a partir de um aplicativo ASP.NET Core usando grupos de identidades do 

Amazon Cognito (p. 2379)
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando o AWS Fargate, o AWS 

PrivateLink e um Network Load Balancer (p. 203)
• Acesse aplicativos de contêiner de forma privada no Amazon ECS usando a AWS PrivateLink e um 

Network Load Balancer (p. 192)
• Analise a fala em tempo real usando o Amazon Transcribe e o Amazon Comprehend (p. 1088)
• Automatize a identificação e o planejamento da estratégia de migração usando AppScore (p. 1257)
• Automatize a implantação de sites estáticos no Amazon S3 (p. 713)
• Crie e teste aplicativos iOS com AWS CodeCommit CodePipeline, AWS e AWS Device Farm (p. 735)
• Crie um pipeline e uma AMI usando CodePipeline HashiCorp um Packer (p. 766)
• Crie um pipeline e implante atualizações de artefatos em instâncias locais do EC2 usando 

CodePipeline (p. 771)
• Crie uma definição de tarefa do Amazon ECS e monte um sistema de arquivos em instâncias do EC2 

usando o Amazon EFS (p. 255)
• Implante um aplicativo baseado em gRPC em um cluster Amazon EKS e acesse-o com um Application 

Load Balancer (p. 304)
• Implante microsserviços Java no Amazon ECS usando o Amazon ECR e o AWS Fargate (p. 269)
• Implante microsserviços Java no Amazon ECS usando o Amazon ECR e o balanceamento de 

carga (p. 274)
• Implemente microsserviços Java no Amazon ECS usando o AWS Fargate (p. 265)
• Migre uma fila de mensagens do Microsoft Azure Service Bus para o Amazon SQS (p. 1826)
• Migre uma aplicação .do Microsoft Azure App Service para AWS Elastic Beanstalk (p. 1892)
• Migrrrrrrará uma aplicação Go Web no local para o AWS Elastic Beanstalk usando o método 

binário (p. 1547)
• Migre um servidor SFTP local para a AWS usando o AWS Transfer for SFTP (p. 1550)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 (p. 1882)
• Migre do IBM WebSphere Application Server para o Apache Tomcat no Amazon EC2 com o Auto 

Scaling (p. 1887)
• Migre do Oracle GlassFish para o AWS Elastic Beanstalk (p. 1559)
• Migre aplicativos Java locais para a AWS usando o AWS App2Container (p. 1971)
• Migre OpenText TeamSite cargas de trabalho para a nuvem da AWS (p. 1680)
• Migre certificados SSL do Windows para um Application Load Balancer usando o ACM (p. 1822)
• Modernize os aplicativos ASP.NET Web Forms na AWS (p. 2212)
• Execute um contêiner Docker da API web ASP.NET Core em uma instância Linux do Amazon 

EC2 (p. 390)
• Configure uma PeopleSoft arquitetura altamente disponível na AWS (p. 149)
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Mais padrões

• Use o Network Firewall para capturar os nomes de domínio DNS da Indicação de Nome de Servidor 
(SNI) para tráfego de saída (p. 2628)

• Visualize os resultados do modelo de IA/ML usando o Flask e o AWS Elastic Beanstalk (p. 1152)
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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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