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Qual é a especificação doAWS SAM modelo?

O que é oAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM)?

OAWS Serverless Application Model (AWS SAM) é um kit de ferramentas que melhora a experiência do 
desenvolvedor na criação e execução de aplicativos sem servidorAWS. AWS SAMconsiste em duas partes 
principais:

1. AWS SAMespecificação de modelo — Uma estrutura de código aberto que você pode usar para definir 
sua infraestrutura de aplicativos sem servidorAWS.

2. AWS SAMinterface de linha de comando (AWS SAMCLI) — Uma ferramenta de linha de comando que 
você pode usar comAWS SAM modelos e integrações de terceiros suportadas para criar e executar 
seus aplicativos sem servidor.

Você é novo no mundo sem servidor?

Recomendamos uma compreensão básica dos seguintes tópicos:

• Event-driven architecture (p. 12)
• Infrastructure as Code (IaC) (p. 12)
• Serverless technologies (p. 12)

Para saber mais, consulte conceitos do Lamberless conceitos do (p. 12).

Qual é a especificação doAWS SAM modelo?
A especificação doAWS SAM modelo é uma estrutura de código aberto que você pode usar para definir e 
gerenciar o código da infraestrutura do aplicativo sem servidor. A especificação doAWS SAM modelo é:

• Baseado emAWS CloudFormation — Use aAWS CloudFormation sintaxe diretamente em seuAWS SAM 
modelo, aproveitando seu amplo suporte às configurações de recursos e propriedades. Se você já está 
familiarizado com issoAWS CloudFormation, não precisa aprender um novo serviço para gerenciar o 
código da infraestrutura do seu aplicativo.

• Uma extensão doAWS CloudFormation —AWS SAM oferece sua própria sintaxe exclusiva que se 
concentra especificamente em acelerar o desenvolvimento sem servidor. Você pode usar aAWS 
CloudFormationAWS SAM sintaxe e no mesmo modelo.

• Uma sintaxe abstrata e abreviada — Usando aAWS SAM sintaxe, você pode definir sua infraestrutura 
rapidamente, em menos linhas de código e com menor chance de erros. Sua sintaxe é especialmente 
selecionada para abstrair a complexidade na definição de sua infraestrutura de aplicativos sem servidor.

• Transformacional —AWS SAM realiza o trabalho complexo de transformar seu modelo no código 
necessário para provisionar sua infraestruturaAWS CloudFormation.

Estes são um exemplo abaixo de um aplicativo básico sem servidor. Esse aplicativo processa solicitações 
para obter todos os itens de um banco de dados por meio de uma solicitação HTTP. Consiste nas 
seguintes partes:

1. Uma função que contém a lógica para processar a solicitação.
2. Uma API HTTP para servir como comunicação entre o cliente (solicitante) e o aplicativo.
3. Um banco de dados para armazenar itens.
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4. Permissões para que o aplicativo seja executado com segurança.

O código de infraestrutura desse aplicativo pode ser definido no seguinteAWS SAM modelo:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  getAllItemsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        Api: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: GET 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
        Destination: 
          Id: SampleTable 
          Permissions: 
            - Read 
  SampleTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable

Em 23 linhas de código, a seguinte infraestrutura é definida:

• Uma função que usa oAWS Lambda serviço.
• Uma API HTTP usando o serviço Amazon API Gateway.
• Um banco de dados usando o serviço Amazon DynamoDB.
• As permissõesAWS Identity and Access Management (IAM) necessárias para que esses serviços 

interajam uns com os outros.

Para provisionar essa infraestrutura, o modelo é implantado emAWS CloudFormation. Durante a 
implantação,AWS SAM transforma as 23 linhas de código naAWS CloudFormation sintaxe necessária para 
gerar esses recursos emAWS. OAWS CloudFormation modelo transformado contém mais de 200 linhas de 
código!

AWS CloudFormationModelo transformado

{ 
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  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Resources": { 
    "getAllItemsFunction": { 
      "Type": "AWS::Lambda::Function", 
      "Metadata": { 
        "SamResourceId": "getAllItemsFunction" 
      }, 
      "Properties": { 
        "Code": { 
          "S3Bucket": "aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr", 
          "S3Key": "what-is-app/a6f856abf1b2c4f7488c09b367540b5b" 
        }, 
        "Handler": "src/get-all-items.getAllItemsHandler", 
        "Role": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "getAllItemsFunctionRole", 
            "Arn" 
          ] 
        }, 
        "Runtime": "nodejs12.x", 
        "Tags": [ 
          { 
            "Key": "lambda:createdBy", 
            "Value": "SAM" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionRole": { 
      "Type": "AWS::IAM::Role", 
      "Properties": { 
        "AssumeRolePolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
              ], 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "lambda.amazonaws.com" 
                ] 
              } 
            } 
          ] 
        }, 
        "ManagedPolicyArns": [ 
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
        ], 
        "Tags": [ 
          { 
            "Key": "lambda:createdBy", 
            "Value": "SAM" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionApiPermission": { 
      "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
      "Properties": { 
        "Action": "lambda:InvokeFunction", 
        "FunctionName": { 
          "Ref": "getAllItemsFunction" 
        }, 
        "Principal": "apigateway.amazonaws.com", 
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        "SourceArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${__ApiId__}/${__Stage__}/GET/", 
            { 
              "__ApiId__": { 
                "Ref": "ServerlessHttpApi" 
              }, 
              "__Stage__": "*" 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "ServerlessHttpApi": { 
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Api", 
      "Properties": { 
        "Body": { 
          "info": { 
            "version": "1.0", 
            "title": { 
              "Ref": "AWS::StackName" 
            } 
          }, 
          "paths": { 
            "/": { 
              "get": { 
                "x-amazon-apigateway-integration": { 
                  "httpMethod": "POST", 
                  "type": "aws_proxy", 
                  "uri": { 
                    "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:apigateway:
${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/functions/${getAllItemsFunction.Arn}/invocations" 
                  }, 
                  "payloadFormatVersion": "2.0" 
                }, 
                "responses": {} 
              } 
            } 
          }, 
          "openapi": "3.0.1", 
          "tags": [ 
            { 
              "name": "httpapi:createdBy", 
              "x-amazon-apigateway-tag-value": "SAM" 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "ServerlessHttpApiApiGatewayDefaultStage": { 
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
      "Properties": { 
        "ApiId": { 
          "Ref": "ServerlessHttpApi" 
        }, 
        "StageName": "$default", 
        "Tags": { 
          "httpapi:createdBy": "SAM" 
        }, 
        "AutoDeploy": true 
      } 
    }, 
    "SampleTable": { 
      "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
      "Metadata": { 
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        "SamResourceId": "SampleTable" 
      }, 
      "Properties": { 
        "AttributeDefinitions": [ 
          { 
            "AttributeName": "id", 
            "AttributeType": "S" 
          } 
        ], 
        "KeySchema": [ 
          { 
            "AttributeName": "id", 
            "KeyType": "HASH" 
          } 
        ], 
        "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST" 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionMyConnPolicy": { 
      "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
      "Metadata": { 
        "aws:sam:connectors": { 
          "getAllItemsFunctionMyConn": { 
            "Source": { 
              "Type": "AWS::Serverless::Function" 
            }, 
            "Destination": { 
              "Type": "AWS::Serverless::SimpleTable" 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "Properties": { 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": [ 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:ConditionCheckItem", 
                "dynamodb:PartiQLSelect" 
              ], 
              "Resource": [ 
                { 
                  "Fn::GetAtt": [ 
                    "SampleTable", 
                    "Arn" 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "Fn::Sub": [ 
                    "${DestinationArn}/index/*", 
                    { 
                      "DestinationArn": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                          "SampleTable", 
                          "Arn" 
                        ] 
                      } 
                    } 
                  ] 
                } 
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              ] 
            } 
          ] 
        }, 
        "Roles": [ 
          { 
            "Ref": "getAllItemsFunctionRole" 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

Ao usarAWS SAM, você define 23 linhas de código de infraestrutura. AWS SAMtransforma seu código nas 
mais de 200 linhas deAWS CloudFormation código necessárias para provisionar seu aplicativo.

O que é aAWS SAM CLI?
AAWS SAM CLI é uma ferramenta de linha de comando que você pode usar comAWS SAM modelos e 
integrações de terceiros suportadas para criar e executar seus aplicativos sem servidor. Use aAWS SAM 
CLI para:

• Inicialize rapidamente um projeto de aplicação.
• Crie seu aplicativo para implantação.
• Execute depuração e testes locais.
• Implante o aplicativo.
• Configure os pipelines de implantação de CI/CD.
• Monitore e solucione problemas de seu aplicativo na nuvem.
• Sincronize as alterações locais com a nuvem à medida que você desenvolve.
• E muito mais!

AAWS SAM CLI é melhor utilizada quando usada comAWS CloudFormation modelosAWS SAM e. Ele 
também funciona com produtos de terceiros, comoTerraform.

Inicialize um projeto
Selecione um dos modelos iniciais ou escolha um local de modelo personalizado para começar um novo 
projeto.

Aqui, usamos osam init comando para inicializar um novo projeto de aplicativo. Selecionamos o projeto
Hello World Example para começar. AAWS SAM CLI baixa um modelo inicial e cria nossa estrutura de 
diretórios de pastas do projeto.
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Crie seu aplicativo para implantação

Crie seu aplicativo para implantação
Package suas dependências de função e organize o código e a estrutura de pastas do projeto para se 
preparar para a implantação.

Aqui, usamos osam build comando para preparar nosso aplicativo para implantação. AAWS SAM CLI cria 
um.aws-sam diretório e organiza as dependências e arquivos de nossos aplicativos para implantação.
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Execute depuração e testes locais
Em sua máquina local, simule eventos, teste APIs, invoque funções e muito mais para depurar e testar seu 
aplicativo.

Aqui, usamos osam local invoke comando para invocar nossoHelloWorldFunction localmente. Para 
fazer isso, aAWS SAM CLI cria um contêiner local, cria nossa função, a invoca e gera os resultados.

Implantar o aplicativo
Defina as configurações de implantação do seu aplicativo e implemente naAWS nuvem para provisionar 
seus recursos.

Aqui, usamos osam deploy --guided comando para implantar nosso aplicativo por meio de um fluxo 
interativo. AAWS SAM CLI nos orienta na configuração das configurações de implantação de nosso 
aplicativo, transforma nosso modelo e o implantaAWS CloudFormation para criar nossos recursos.AWS 
CloudFormation
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Configure pipelines de implantação de CI/CD
Crie canais seguros de integração e entrega contínua (CI/CD) usando um sistema CI/CD compatível.

Aqui, usamos osam pipeline init --bootstrap comando para configurar um pipeline de implantação de CI/CD 
para nosso aplicativo. AAWS SAM CLI nos guia em nossas opções e gera osAWS recursos e o arquivo de 
configuração para usar com nosso sistema CI/CD.
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Monitore e solucione problemas de seu aplicativo na 
nuvem
Visualize informações importantes sobre seus recursos implantados, reúna registros e utilize ferramentas 
de monitoramento integradas, comoAWS X-Ray.

Aqui, usamos osam list comando para visualizar nossos recursos implantados. Nós pegamos nosso 
endpoint de API e o invocamos, o que aciona nossa função. Em seguida, usamossam logs para visualizar 
os registros da nossa função.

Sincronize as alterações locais com a nuvem à 
medida que você desenvolve
À medida que você desenvolve em sua máquina local, sincronize automaticamente as alterações na 
nuvem. Veja rapidamente suas alterações e realize testes e validações na nuvem.

Aqui, usamos osam sync --watch comando para que aAWS SAM CLI observe as alterações locais. 
Modificamos nossoHelloWorldFunction código e aAWS SAM CLI detecta automaticamente a alteração 
e implanta nossas atualizações na nuvem.
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Benefícios do uso do AWS SAM
Estes são alguns exemplos do que você pode fazer com oAWS SAM:

Defina o código da infraestrutura do seu aplicativo rapidamente, usando menos código

CrieAWS SAM modelos para definir seu código de infraestrutura de aplicativos sem servidor. Implante 
seus modelos diretamenteAWS CloudFormation para provisionar seus recursos.

Gerencie seus aplicativos sem servidor durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento

Use aAWS SAM CLI para gerenciar seu aplicativo sem servidor por meio das fases de criação, 
criação, implantação, teste e monitoramento do seu ciclo de vida de desenvolvimento. Para obter mais 
informações, consulte Usar a CLI do AWS SAM (p. 40).

Provisione rapidamente permissões entre recursos comAWS SAM conectores

UseAWS SAM conectores em seusAWS SAM modelos para definir permissões entre seusAWS 
recursos. AWS SAMtransforma seu código nas permissões do IAM necessárias para facilitar sua 
intenção. Para obter mais informações, consulte Gerenciando permissões de recursos comAWS SAM 
conectores (p. 308).

Sincronize continuamente as alterações locais com a nuvem à medida que você desenvolve

Use osam sync comandoAWS SAM CLI para sincronizar automaticamente as alterações locais na 
nuvem, acelerando seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste na nuvem. Para obter mais 
informações, consulte Usar o sam sync (p. 88).

Gerencie seus aplicativosTerraform sem servidor

Use aAWS SAM CLI para realizar depuração e teste locais de suas funções e camadas do Lambda. 
Para obter mais informações, consulte AWS SAMSuporte CLI Terraform (p. 437).
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Saiba mais
Para continuar aprendendo sobre oAWS SAM, consulte os seguintes recursos:

• OAWS SAM Workshop Completo — Um workshop desenvolvido para ensinar a você muitos dos 
principais recursos queAWS SAM oferece.

• Sessões com SAM — Série de vídeos criada por nossa equipeAWS Serverless Developer Advocate 
sobre o usoAWS SAM.

• Serverless Land — Site que reúne as informações mais recentes, blogs, vídeos, códigos e recursos de 
aprendizado paraAWS dispositivos sem servidor.

Próximas etapas
Se esta é a primeira vez que você usaAWS SAM, consulteConceitos básicos do AWS SAM (p. 14).

conceitos do Lamberless conceitos do
Aprenda sobre os conceitos básicos sem servidor antes de usar oAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM).

conceitos do Lamberless conceitos do
Arquitetura orientada a eventos do

Um aplicativo sem servidor consiste emAWS serviços individuais, comoAWS Lambda para 
computação e Amazon DynamoDB para gerenciamento de banco de dados, cada um 
desempenhando uma função especializada. Esses serviços são então integrados vagamente entre si 
por meio de uma arquitetura orientada por eventos. Para saber mais sobre a arquitetura orientada a 
eventos, consulte: O que é uma arquitetura orientada a eventos? .

Infraestrutura como código (IaC)

A infraestrutura como código (IaC) é uma forma de tratar a infraestrutura da mesma forma que 
os desenvolvedores tratam o código, aplicando o mesmo rigor do desenvolvimento do código do 
aplicativo ao provisionamento da infraestrutura. Você define sua infraestrutura em um arquivo de 
modeloAWS, a implanta eAWS cria os recursos para você. Com o IAC, você define em código o que 
desejaAWS provisionar. Para obter mais informações, consulte Infraestrutura como código DevOps 
na Introdução aoAWSAWS artigo técnico.

Tecnologias usando o Lamboré do

Com tecnologiasAWS sem servidor, você pode criar e executar aplicativos sem precisar gerenciar 
seus próprios servidores. Todo o gerenciamento de servidores é feito porAWS, oferecendo muitos 
benefícios, como escalabilidade automática e alta disponibilidade incorporada, permitindo que você 
leve sua ideia à produção rapidamente. Usando tecnologias sem servidor, você pode se concentrar no 
núcleo do seu produto sem precisar se preocupar com o gerenciamento e a operação de servidores. 
Para saber mais sobre o Lambda, consulte:
• Sem servidor ativadoAWS
• Guia do desenvolvedor sem servidor — fornece uma visão geral conceitual do desenvolvimento sem 

servidor naAWS nuvem.

Para uma introdução básica aos principais serviçosAWS sem servidor, consulte Serverless 101: 
Entendendo os serviços sem servidor na Serverless Land.
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Próximas etapas
Para uma introdução aoAWS SAM, consulteO que é oAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM)? (p. 1)
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Conceitos básicos do AWS SAM
Comece com oAWS Serverless Application Model (AWS SAM) instalando a interface de linha deAWS SAM 
comando (AWS SAMCLI).

Tópicos
• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14)
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17)
• Tutorial: Implantando um aplicativo Hello World (p. 26)

Pré-requisitos da AWS SAM
Preencha os seguintes pré-requisitos antes de instalar e usar a interface de linha deAWS Serverless 
Application Model comando (AWS SAMCLI).

Para usar aAWS SAM CLI, você precisa do seguinte:

• UmaAWS conta, as credenciaisAWS Identity and Access Management (do IAM) e um key pair de acesso 
do IAM.

• OAWS Command Line Interface (AWS CLI) para configurar asAWS credenciais.

Tópicos
• Etapa 1: Cadastrar-se em uma conta da AWS (p. 14)
• Etapa 2: criar uma conta de usuário do IAM (p. 14)
• Etapa 3: criar um ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta (p. 15)
• Etapa 4: instalar a AWS CLI (p. 16)
• Etapa 5: use oAWS CLI para configurar asAWS credenciais (p. 16)
• Próximas etapas  (p. 17)

Etapa 1: Cadastrar-se em uma conta da AWS
Se você ainda não tem Conta da AWS, siga as etapas a seguir para criar um.

Para se cadastrar em uma Conta da AWS

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

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

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

Etapa 2: criar uma conta de usuário do IAM
Para criar um usuário administrador, selecione uma das opções a seguir.
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acesso e a chave de acesso secreta

Selecionar 
uma 
forma de 
gerenciar 
o 
administrador

Para Por Você também pode

Centro de 
Identidade 
do IAM

(Recomendado)

Use credenciais de curto 
prazo para acessar a 
AWS.

Isso está de acordo 
com as práticas 
recomendadas de 
segurança. Para obter 
informações sobre as 
práticas recomendadas, 
consulte Práticas 
recomendadas de 
segurança no IAM no
Guia do usuário do IAM.

Seguindo as instruções em
Conceitos básicos no Guia do 
usuário do AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Para configurar o acesso 
programático, consulte
Configurar a AWS CLI para 
usar o AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On) no Guia do usuário da AWS 
Command Line Interface.

No IAM

(Não 
recomendado)

Use credenciais de curto 
prazo para acessar a 
AWS.

Seguindo as instruções em
Criar o seu primeiro usuário 
administrador e um grupo de 
usuários do IAM no Guia do 
usuário do IAM para obter 
instruções.

Para configurar o acesso 
programático, consulte
Gerenciamento chaves de 
acesso de usuários do IAM no
Guia do usuário do IAM.

Etapa 3: criar um ID de chave de acesso e a chave de 
acesso secreta
Para acesso à CLI, você precisa de um ID de chave de acesso e de uma chave de acesso secreta. Use 
credenciais temporárias em vez de chaves de acesso de longo prazo quando possível. As credenciais 
temporárias incluem um ID de acesso, uma chave de acesso secreta e um token de segurança que 
indica quando as credenciais expiram. Para obter mais informações, consulte Melhores práticas de 
gerenciamento de chaves de acesso da AWS na Referência geral da AWS.

Os usuários precisam de acesso programático se quiserem interagir com a AWS de fora do AWS 
Management Console. A forma de conceder acesso programático depende do tipo de usuário que está 
acessando a AWS.

Para conceder acesso programático aos usuários, escolha uma das seguintes opções:

Qual usuário precisa de acesso 
programático?

Para Por

Identificação da força de trabalho

(Usuários gerenciados no Centro 
de Identidade do IAM)

Use credenciais temporárias 
para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções da interface 
que deseja utilizar.

• Para a AWS CLI, consulte
Configuração da AWS CLI 
para usar o AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) no Guia do 
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Qual usuário precisa de acesso 
programático?

Para Por

usuário da AWS Command 
Line Interface.

• Para os SDKs da AWS, 
ferramentas e APIs da AWS, 
consulte Autenticação do 
Centro de Identidade do IAM
no Guia de referência de 
ferramentas e SDKs da AWS.

IAM Use credenciais temporárias 
para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções em Como 
usar credenciais temporárias 
com recursos da AWS no Guia 
do usuário do IAM.

IAM (Não recomendado)
Use credenciais de longo 
prazo para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções da interface 
que deseja utilizar.

• Para a AWS CLI, consulte
Autenticação usando as 
credenciais de usuário do IAM
no Guia do usuário da AWS 
Command Line Interface.

• Para as ferramentas e 
SDKs da AWS, consulte
Autenticação usando as 
credenciais de longo prazo
no Guia de referência de 
ferramentas e SDKs da AWS.

• Para as APIs da AWS, 
consulte Gerenciamento de 
chaves de acesso de usuários 
do IAM no Guia do usuário do 
IAM.

Etapa 4: instalar a AWS CLI
AAWS CLI é uma ferramenta de código aberto que permite interagir comServiços da AWS usando 
comandos no shell da linha de comando. AAWS SAM CLIAWS CLI exige atividades como a configuração 
de credenciais. Para saber mais sobre aAWS CLI, consulte O que é aAWS Command Line Interface? no
Guia doAWS Command Line Interface usuário.

Para instalar aAWS CLI, consulte Instalar ou atualizar a no Guia do usuárioAWS CLI no Guia doAWS 
Command Line Interface usuário.

Etapa 5: use oAWS CLI para configurar asAWS 
credenciais
Para configurar credenciais com oAWS CLI

1. Execute oaws configure comando da linha de comando.
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2. Configure o seguinte. Selecione cada link para saber mais:

a. ID da chave de acesso
b. Chave de acesso secreta
c. Região da AWS
d. Formato de saída

O exemplo a seguir mostra valores de amostra.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

OAWS CLI armazena essas informações em um perfil (uma coleção de configurações) nomeadodefault
nosconfig arquivoscredentials e. Esses arquivos estão localizados no.aws arquivo no diretório 
inicial. Por padrão, as informações neste perfil são usadas quando você executa um comando da 
AWS CLI que não especifica explicitamente um perfil a ser usado. Para obter mais informações sobre 
ocredentials arquivo, consulte Configurações e configurações do arquivo de credenciais no GuiaAWS 
Command Line Interface do usuário.

Para obter mais informações sobre como configurar credenciais, como usar um arquivo de configuração e 
credenciais existente, consulte Configuração rápida no Guia doAWS Command Line Interface usuário.

Próximas etapas
Agora você está pronto para instalar aAWS SAM CLI e começar a usarAWS SAM. Para instalar aAWS 
SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Como instalar a CLI do AWS SAM
Instale a versão mais recente da Interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS 
SAMCLI) em sistemas operacionais compatíveis.

Para saber como gerenciar uma versão atualmente instalada daAWS SAM CLI, incluindo como atualizar, 
desinstalar ou gerenciar compilações noturnas, consulteGerenciando versões daAWS SAM CLI (p. 498).

É a primeira vez que você instala aAWS SAM CLI?

Preencha todos os pré-requisitos (p. 14) da seção anterior antes de prosseguir. Isso inclui:

1. Cadastrar-se para obter uma conta da AWS.
2. Criação de um usuário administrativo do IAM.
3. Criação de um ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta.
4. InstalandoAWS CLI o.
5. ConfigurandoAWS credenciais.

Tópicos
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 18)
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• Solução de problemas (p. 26)
• Próximas etapas (p. 26)

Como instalar a CLI do AWS SAM
Para instalar aAWS SAM CLI, siga as instruções para o sistema operacional.

Linux

x86_64 - command line installer

1. Baixe o arquivo AWS SAMCLI .zip para um diretório de sua escolha.
2. Verifique a integridade e a autenticidade dos arquivos do instalador baixados gerando um valor de 

hash usando o seguinte comando:

$ sha256sum aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

A saída deve ser como no exemplo a seguir:

 <64-character SHA256 hash value> aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

Compare o valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor da versão deAWS SAM CLI 
desejada nas notas de lançamento daAWS SAM CLI em GitHub.

3. Descompacte os arquivos de instalação em um diretório de sua escolha. Veja a seguir um 
exemplo, usando osam-installation subdiretório.

Note

Se o sistema operacional não tiver o comando unzip integrado, use um equivalente.

$ unzip aws-sam-cli-linux-x86_64.zip -d sam-installation

4. Instale aAWS SAM CLI executando oinstall executável. Esse executável está localizado no 
diretório usado na etapa anterior. Veja a seguir um exemplo, usando osam-installation
subdiretório:

$ sudo ./sam-installation/install

5. Verifique a instalação.

$ sam --version

Em uma instalação bem-sucedida, você deverá ver uma saída como a seguinte:

 SAM CLI, version 1.58.0

ARM - command line installer

Para instalar a CLI do AWS SAM

Recomendamos instalar aAWS SAM CLI em um ambiente virtual. Isso garante um ambiente inicial 
limpo e um ambiente isolado na solução de problemas.
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• Para instalar aAWS SAM CLI em um ambiente virtual, consulteInstalando aAWS SAM CLI em um 
ambiente virtual usandopip (p. 502).

Depois de instalar aAWS SAM CLI, você pode criar um alias para aAWS SAM CLI. Isso permite que 
você use aAWS SAM CLI fora do seu ambiente virtual.

Para configurar um alias para aAWS SAM CLI

1. Obtenha o caminho completo para o ambiente virtual no qual você instalou aAWS SAM CLI. Veja 
um exemplo a seguir.

(venv)$ pwd
/home/ec2-user/sam-cli

2. Crie seu alias.

$ echo 'alias sam="virtual-environment-directory/venv/bin/sam"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

Veja um exemplo a seguir.

$ echo 'alias sam="/home/ec2-user/sam-cli/venv/bin/sam"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

3. Verificar o alias.

$ sam --version
SAM CLI, version 1.81.0
$ which sam
alias sam='/home/ec2-user/sam-cli/venv/bin/sam' 
         ~/sam-cli/venv/bin/sam

Homebrew
Important

Você deve terHomebrew instalado em sua máquina Linux. Para instalarinstructions, 
consulteInstalandoHomebrew para usar com aAWS SAM CLI (p. 513).

Para instalar aAWS SAM CLI usandoHomebrew o comando a seguir:

$ brew install aws/tap/aws-sam-cli

Verifique a instalação.

$ sam --version

Na instalação bem-sucedida daAWS SAM CLI, você deverá ver uma saída como a seguinte:

SAM CLI, version 1.58.0

macOS
Instale aAWS SAM CLI usando seu instalador de pacotes ou por meio deHomebrew. Recomendamos usar 
o instalador de pacotes.
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Usando o instalador de pacotes

O instalador do pacote tem dois métodos de instalação que você pode escolher:

1. GUI
2. Linha de comando

Você pode instalar para todos os usuários ou apenas para o usuário atual. Para instalar para todos os 
usuários, é necessária uma autorização de superusuário.

Etapas de instalação

Instale aAWS SAM CLI usando qualquer uma destas opções.

GUI - All users

Baixe o instalador do pacote

Note

Se você instalou anteriormente aAWS SAM CLI por meio deHomebrew oupip, você 
precisa desinstalá-la primeiro. Para obter instruções, consulte Desinstalando aAWS SAM 
CLI (p. 499).

1. Para começar a instalação, baixe opkg macOS em um diretório de sua escolha:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifique a integridade e a autenticidade do instalador baixado gerando um valor de hash usando 
o seguinte comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare seu valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor correspondente noGitHub 
repositório de notas de versão daAWS SAM CLI.

Instale aAWS SAM CLI

1. Execute o arquivo baixado e siga as instruções na tela para continuar com as etapas de
Introdução, Leia-me e Licença.

2. Em Destination Select, selecione Instalar para todos os usuários deste computador.
3. Em Tipo de instalação, escolha onde aAWS SAM CLI será instalada e pressione Instalar. O local 

padrão recomendado é/usr/local/aws-sam-cli.

Note

Para invocar aAWS SAM CLI com osam comando, o instalador cria automaticamente um 
link simbólico entre/usr/local/bin/sam e uma/usr/local/aws-sam-cli/sam ou 
a pasta de instalação que você escolheu.

4. AAWS SAM CLI será instalada e a mensagem A instalação foi bem-sucedida será exibida. 
Pressione Fechar.
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Verificar a instalação

• Verifique se aAWS SAM CLI foi instalada corretamente e se seu link simbólico está configurado 
executando:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

GUI - Current user

Baixe o instalador do pacote

Note

Se você instalou anteriormente aAWS SAM CLI por meio deHomebrew oupip, você 
precisa desinstalá-la primeiro. Para obter instruções, consulte Desinstalando aAWS SAM 
CLI (p. 499).

1. Para começar a instalação, baixe opkg macOS em um diretório de sua escolha:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifique a integridade e a autenticidade do instalador baixado gerando um valor de hash usando 
o seguinte comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare seu valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor correspondente noGitHub 
repositório de notas de versão daAWS SAM CLI.

Instale aAWS SAM CLI

1. Execute o arquivo baixado e siga as instruções na tela para continuar com as etapas de
Introdução, Leia-me e Licença.

2. Em Destination Select, selecione Instalar somente para mim. Caso não visualize essa opção, vá 
para a próxima etapa.

3. Em Tipo de instalação, faça o seguinte:

1. Escolha onde aAWS SAM CLI será instalada. O local padrão é /usr/local/aws-sam-cli. 
Selecione um local para o qual você tenha permissões de gravação. Para alterar o local da 
instalação, selecione local e escolha seu local. Pressione Continuar quando terminar.

2. Se você não tiver a opção de escolher Instalar somente para mim na etapa anterior, selecione
Alterar local de instalação > Instalar somente para mim e pressione Continuar.

3. Pressione Instalar.
4. AAWS SAM CLI será instalada e a mensagem A instalação foi bem-sucedida será exibida. 

Pressione Fechar.
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Crie um link simbólico

• Para invocar aAWS SAM CLI com osam comando, você deve criar manualmente um link 
simbólico entre o programaAWS SAM CLI e seu$PATH. Crie o link simbólico modificando e 
executando o comando a seguir:

$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam

• sudo — Se seu usuário tiver permissões de gravação$PATH, nãosudo é necessário. Caso 
contrário, sudo será obrigatório.

• path-to — Caminho para onde você instalou o programaAWS SAM CLI. Por exemplo, /
Users/myUser/Desktop.

• path-to-symlink-directory— Sua variável de$PATH ambiente. O local padrão é /usr/
local/bin.

Verificar a instalação

• Verifique se aAWS SAM CLI foi instalada corretamente e se seu link simbólico está configurado 
executando:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Command line - All users

Baixe o instalador do pacote

Note

Se você instalou anteriormente aAWS SAM CLI por meio deHomebrew oupip, você 
precisa desinstalá-la primeiro. Para obter instruções, consulte Desinstalando aAWS SAM 
CLI (p. 499).

1. Para começar a instalação, baixe opkg macOS em um diretório de sua escolha:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifique a integridade e a autenticidade do instalador baixado gerando um valor de hash usando 
o seguinte comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare seu valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor correspondente noGitHub 
repositório de notas de versão daAWS SAM CLI.

Instale aAWS SAM CLI

• Modifique e execute o script de instalação:
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$ sudo installer -pkg path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer -target /
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: Upgrading at base path /
installer: The upgrade was successful.

Note

Para invocar aAWS SAM CLI com osam comando, o instalador cria automaticamente um 
link simbólico entre/usr/local/bin/sam/usr/local/aws-sam-cli/sam e.

Verificar a instalação

• Verifique se aAWS SAM CLI foi instalada corretamente e se seu link simbólico está configurado 
executando:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Command line - Current user

Baixe o instalador do pacote

Note

Se você instalou anteriormente aAWS SAM CLI por meio deHomebrew oupip, você 
precisa desinstalá-la primeiro. Para obter instruções, consulte Desinstalando aAWS SAM 
CLI (p. 499).

1. Para começar a instalação, baixe opkg macOS em um diretório de sua escolha:

• x86________4 —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifique a integridade e a autenticidade do instalador baixado gerando um valor de hash usando 
o seguinte comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Compare seu valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor correspondente noGitHub 
repositório de notas de versão daAWS SAM CLI.

Instale aAWS SAM CLI

1. Determine um diretório de instalação no qual você tenha permissões de gravação. Em seguida, 
crie umxml arquivo usando o modelo e modifique-o para refletir seu diretório de instalação. O 
diretório já deve existir.

Por exemplo, se você path-to-my-directorysubstituir por/Users/myUser/Desktop, a 
pasta doaws-sam-cli programa será instalada lá.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0"> 
  <array> 
    <dict> 
      <key>choiceAttribute</key> 
      <string>customLocation</string> 
      <key>attributeSetting</key> 
      <string>path-to-my-directory</string> 
      <key>choiceIdentifier</key> 
      <string>default</string> 
    </dict> 
  </array>
</plist>

2. Salve oxml arquivo e verifique se ele é válido executando o seguinte:

$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-showChoicesAfterApplyingChangesXML path-to-your-xml-file

A saída deve exibir as preferências que serão aplicadas ao programaAWS SAM CLI.
3. Execute o comando a seguir para instalar aAWS SAM CLI:

$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-applyChoiceChangesXML path-to-your-xml-file

# Example output
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: choices changes file 'path-to-your-xml-file' applied
installer: Upgrading at base path base-path-of-xml-file
installer: The upgrade was successful.

Crie um link simbólico

• Para invocar aAWS SAM CLI com osam comando, você deve criar manualmente um link 
simbólico entre o programaAWS SAM CLI e seu$PATH. Crie o link simbólico modificando e 
executando o comando a seguir:

$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam

• sudo — Se seu usuário tiver permissões de gravação$PATH, nãosudo é necessário. Caso 
contrário, sudo será obrigatório.

• path-to — Caminho para onde você instalou o programaAWS SAM CLI. Por exemplo, /
Users/myUser/Desktop.

• path-to-symlink-directory— Sua variável de$PATH ambiente. O local padrão é /usr/
local/bin.

Verificar a instalação

• Verifique se aAWS SAM CLI foi instalada corretamente e se seu link simbólico está configurado 
executando:
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$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Homebrew

Important

Você deve terHomebrew instalado em sua máquina. Para obter instruções de instalação, 
consulteInstalandoHomebrew para usar com aAWS SAM CLI (p. 513).

Siga estas etapas para instalar aAWS SAM CLI usandoHomebrew:

$ brew install aws/tap/aws-sam-cli

Verificar a instalação:

$ sam --version

Após a instalação bem-sucedida daAWS SAM CLI, você deverá ver uma saída como a seguinte:

SAM CLI, version 1.58.0

Windows

Os arquivos do Windows Installer (MSI) são os arquivos do instalador de pacotes para o sistema 
operacional Windows.

Siga estas etapas para instalar aAWS SAM CLI usando o arquivo MSI.

1. Instale aAWS SAM CLI de 64 bits.

Note

Se você usa uma versão de 32 bits do Windows, consulteInstalando aAWS SAM CLI no 
Windows de 32 bits (p. 521).

2. Verifique a instalação.

Depois de concluir a instalação, verifique-a abrindo um novo prompt ou PowerShell prompt de 
comando. Você deve ser capaz de invocar asam partir da linha de comando.

sam --version

Após a instalação bem-sucedida daAWS SAM CLI, você deverá ver uma saída como a seguinte:

SAM CLI, version 1.58.0

3. Habilite caminhos longos (somente Windows 10 e versões mais recentes).

Important

O repositório de modelos de aplicativosAWS SAM CLI contém alguns caminhos de arquivo 
longos que podem causar erros durante a execuçãosam init devido àsMAX_PATH
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limitações do Windows 10. Para resolver esse problema, o novo comportamento de caminhos 
longos deve ser configurado.

Para habilitar caminhos longos, consulte Habilitar caminhos longos no Windows 10, versão 1607 e 
versões posteriores na documentação de desenvolvimento de aplicativos do Microsoft Windows.

4. Instale o Git.

Para baixar aplicativos de amostra usando osam init comando, você também deve instalar o Git. 
Para obter instruções, consulte Instalar o Git.

Solução de problemas
Se você encontrar problemas ao instalar aAWS SAM CLI, consulteErros de instalação (p. 504).

Próximas etapas
Para saber mais sobre aAWS SAM CLI e começar a criar seus próprios aplicações sem servidor usando:

• Tutorial: Implantando um aplicativo Hello World (p. 26)—tep-by-step instruções para baixar, criar e 
implantar uma aplicação sem servidor usando.

• OAWS SAM Workshop Completo — Um workshop desenvolvido para ensinar a você muitos dos 
principais recursos queAWS SAM oferece.

• AWS SAMexemplos de aplicativos e padrões — Exemplos de aplicativos e padrões de autores da 
comunidade com os quais você pode experimentar ainda mais.

Tutorial: Implantando um aplicativo Hello World
Neste tutorial, você usa a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) 
para concluir o seguinte:

• Inicializar, criar e implantar uma aplicação de exemplo do Hello World.
• Faça alterações locais e sincronize comAWS CloudFormation.
• Teste seu aplicativo noNuvem AWS.
• Opcionalmente, realize testes locais em seu host de desenvolvimento.
• Exclua o aplicativo de amostra doNuvem AWS.

O aplicativo de exemplo Hello World implementa um backend básico da API. Consiste nos seguintes 
recursos:

• Amazon API Gateway — endpoint de API que você usará para invocar sua função.
• AWS Lambda— Função que processa a solicitação GET da API HTTP e retorna umahello world

mensagem.
• AWS Identity and Access ManagementFunção (IAM) — Fornece permissões para que os serviços 

interajam com segurança.

O diagrama a seguir mostra os componentes deste aplicativo:
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Tópicos
• Pré-requisitos (p. 27)
• Etapa 1: Inicializar a aplicação de amostra do Hello World (p. 27)
• Etapa 2: Compilar a aplicação (p. 30)
• Etapa 3: implantar a aplicação noNuvem AWS (p. 31)
• Etapa 4: Executar a aplicação (p. 34)
• Etapa 5: Modifique e sincronize seu aplicativo com oNuvem AWS (p. 35)
• Etapa 6: (Opcional) Teste sua aplicação localmente (p. 37)
• Etapa 7: Excluir seu aplicativo doNuvem AWS (p. 39)
• Solução de problemas (p. 39)
• Saiba mais (p. 39)

Pré-requisitos
Verifique se você concluiu o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14)
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17)

Etapa 1: Inicializar a aplicação de amostra do Hello 
World
Nesta etapa, você usará aAWS SAM CLI para criar um exemplo de projeto de aplicativo Hello World em 
sua máquina local.

Para inicializar o aplicativo Hello World de amostra

1. Na sua linha de comando, execute o seguinte a partir de um diretório inicial de sua escolha:
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$ sam init

2. AAWS SAM CLI o guiará na inicialização de um novo aplicativo. Configure o seguinte:

1. Selecione Modelos de inícioAWS rápido para escolher um modelo inicial.
2. Escolha o modelo Hello World Example e baixe-o.
3. Use oPython tempo de execução e o tipo dezip pacote.
4. Para este tutorial, desative oAWS X-Ray rastreamento. Para saber mais, consulte O que éAWS X-

Ray? no Guia doAWS X-Ray desenvolvedor.
5. Para este tutorial, desative o monitoramento com o Amazon CloudWatch Application Insights. Para 

saber mais, consulte Amazon CloudWatch Application Insights no Guia CloudWatch do usuário da 
Amazon.

6. Nomeie seu aplicativo como sam-app.

Para usar o fluxo interativo daAWS SAM CLI:

• Os colchetes ([ ]) indicam valores padrão. Deixe sua resposta em branco para selecionar o valor 
padrão.

• Digitey para sim en para não.

Veja a seguir um exemplo do fluxosam init interativo:

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
    1 - Hello World Example 
    2 - Multi-step workflow 
    3 - Serverless API 
    4 - Scheduled task 
    5 - Standalone function 
    6 - Data processing 
    7 - Hello World Example With Powertools 
    8 - Infrastructure event management 
    9 - Serverless Connector Hello World Example 
    10 - Multi-step workflow with Connectors 
    11 - Lambda EFS example 
    12 - DynamoDB Example 
    13 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: y

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/N]:  

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/
monitoring/cloudwatch-application-insights.html [y/N]:  

Project name [sam-app]:

3. AAWS SAM CLI baixa seu modelo inicial e cria a estrutura de diretórios do projeto do aplicativo em 
sua máquina local. Veja a seguir um exemplo de uma saída deAWS SAM CLI:

28

https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Etapa 1: Inicializar a aplicação de amostra do Hello World

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a 
 moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Runtime: python3.9 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: pip 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md

Commands you can use next
=========================
[*] Create pipeline: cd sam-app && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd sam-app && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd sam-app && sam sync --stack-name {stack-name} --
watch

4. Na linha de comando, vá para osam-app diretório recém-criado. Veja a seguir um exemplo do que 
aAWS SAM CLI criou:

$ cd sam-app

$ tree

### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py 
         
6 directories, 14 files

Alguns arquivos importantes para destacar:

• hello_world/app.py— Contém o código da função do Lambda.
• hello_world/requirements.txt— Contém todasPython as dependências que sua função 

Lambda exige.
• samconfig.toml— Arquivo de configuração do seu aplicativo que armazena os parâmetros 

padrão usados pelaAWS SAM CLI.
• template.yaml— OAWS SAM modelo que contém o código da infraestrutura do seu aplicativo.
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Agora você tem um aplicativo sem servidor totalmente criado em sua máquina local!

Etapa 2: Compilar a aplicação
Nesta etapa, você usa aAWS SAM CLI para criar seu aplicativo e se preparar para a implantação. Quando 
você cria, aAWS SAM CLI cria um.aws-sam diretório e organiza suas dependências de função, código do 
projeto e arquivos do projeto lá.

Para criar seu aplicativo

• Na sua linha de comando, no diretóriosam-app do projeto, execute o seguinte:

$ sam build

Note

Se você não tiverPython em sua máquina local, use osam build --use-container  comando em 
vez disso. AAWS SAM CLI criará umDocker contêiner que inclui o tempo de execução e as 
dependências da sua função. Este comando é necessárioDocker na sua máquina local. Para 
instalarDocker, consulteInstalação do Docker (p. 511).

Veja a seguir um exemplo de uma saída deAWS SAM CLI:

$ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Veja a seguir um exemplo resumido do.aws-sam diretório criado pelaAWS SAM CLI:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml
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Alguns arquivos importantes para destacar:

• build/HelloWorldFunction— Contém o código e as dependências da função do Lambda. AAWS 
SAM CLI cria um diretório para cada função em seu aplicativo.

• build/template.yaml— Contém uma cópia do seuAWS SAM modelo que é referenciada porAWS 
CloudFormation na implantação.

• build.toml— Arquivo de configuração que armazena valores de parâmetros padrão referenciados 
pelaAWS SAM CLI ao criar e implantar seu aplicativo.

Agora, você está pronto para implantar a aplicação noNuvem AWS.

Etapa 3: implantar a aplicação noNuvem AWS
Note

Essa etapa requer configuração deAWS credenciais. Para obter mais informações, consulte
Etapa 5: use oAWS CLI para configurar asAWS credenciais (p. 16) em Pré-requisitos da AWS 
SAM (p. 14).

Nesta etapa, você usa aAWS SAM CLI para implantar seu aplicativo noNuvem AWS. AAWS SAM CLI fará 
o seguinte:

• Guie você na definição das configurações do seu aplicativo para implantação.
• Faça o upload dos arquivos do aplicativo ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Transforme seuAWS SAM modelo em umAWS CloudFormation modelo. Em seguida, ele carrega seu 

modelo para oAWS CloudFormation serviço para provisionar seusAWS recursos.

Para implantar o aplicativo do

1. Na sua linha de comando, no diretóriosam-app do projeto, execute o seguinte:

$ sam deploy --guided

2. Siga o fluxo interativo daAWS SAM CLI para definir as configurações do seu aplicativo. Configure o 
seguinte:

1. O nome daAWS CloudFormation pilha — Uma pilha é uma coleção deAWS recursos que você 
pode gerenciar como uma unidade. Para saber mais, consulte Como trabalhar com pilhas no
GuiaAWS CloudFormation do usuário.

2. O Região da AWSpara implantar suaAWS CloudFormation pilha. Para obter mais informações, 
consulte AWS CloudFormationos endpoints no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

3. Neste tutorial, desative a confirmação das alterações antes da implantação.
4. Permitir a criação da função do IAM — Isso permiteAWS SAM criar a função do IAM necessária 

para que o recurso do API Gateway e o recurso da função Lambda interajam.
5. Neste tutorial, desative a desativação da reversão.
6. Permitir HelloWorldFunction sem autorização definida — Essa mensagem é exibida porque seu 

endpoint do API Gateway está configurado para ser acessível publicamente, sem autorização. 
Como essa é a configuração pretendida para seu aplicativo Hello World, permita que aAWS SAM 
CLI continue. Para obter mais informações sobre como configurar a autorização, consulteControlar 
o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

7. Salvar argumentos no arquivo de configuração — Isso atualizará osamconfig.toml arquivo do 
seu aplicativo com suas preferências de implantação.

8. Selecione o nome do arquivo de configuração padrão.
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9. Selecione o ambiente de configuração padrão.

Veja a seguir um exemplo de saída do fluxosam deploy --guided interativo:

$ sam-app 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 [sam-app]: 
    AWS Region [us-west-2]: 
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [Y/n]: n
    #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]:  
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]:  
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]:  
    SAM configuration file [samconfig.toml]: 
    SAM configuration environment [default]:

3. AAWS SAM CLI implanta seu aplicativo fazendo o seguinte:

• AAWS SAM CLI cria um bucket do Amazon S3 e carrega seu.aws-sam diretório.
• AAWS SAM CLI transforma seuAWS SAM modeloAWS CloudFormation e o carrega noAWS 

CloudFormation serviço.
• AWS CloudFormationprovisiona seus recursos.

Durante a implantação, aAWS SAM CLI exibe seu progresso. Veja a seguir um exemplo de saída:

Looking for resources needed for deployment: 

    Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml 

    Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
    This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../
Demo/sam-tutorial1/sam-app/samconfig.toml. 

    Saved arguments to config file 
    Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above. 
    The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
    Learn more about samconfig.toml syntax at 
    https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

File with same data already exists at sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8, 
 skipping upload 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
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    Confirm changeset            : False 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
=====================

File with same data already exists at sam-
app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template, skipping upload

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                           LogicalResourceId                   ResourceType    
                     Replacement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Modify                            HelloWorldFunction                  
 AWS::Lambda::Function               False
* Modify                            ServerlessRestApi                   
 AWS::ApiGateway::RestApi            False
- Delete                            AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   
 AWS::CloudFormation::Stack          N/A 
                                    ack
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1678917603/22e05525-08f9-4c52-a2c4-
f7f1fd055072

2023-03-15 12:00:16 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        
 LogicalResourceId                   ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
SS
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
DELETE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
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Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://<restapiid>.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

Seu aplicativo agora está implantado e em execução noNuvem AWS!

Etapa 4: Executar a aplicação
Nesta etapa, você enviará uma solicitação GET ao seu endpoint da API e verá a saída da função Lambda.

Para obter o valor do seu endpoint de API

1. A partir das informações exibidas pelaAWS SAM CLI na etapa anterior, localize aOutputs seção. 
Nesta seção, localize seuHelloWorldApi recurso para encontrar o valor do seu endpoint HTTP. 
Veja a seguir um exemplo de saída:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. É possível também usar osam list endpoints --output json comando para obter essas informações. 
Veja a seguir um exemplo de saída:

$ sam list endpoints --output json
2023-03-15 12:39:19 Loading policies from IAM...
2023-03-15 12:39:25 Finished loading policies from IAM.
[ 
  { 
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction", 
    "PhysicalResourceId": "sam-app-HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD", 
    "CloudEndpoint": "-", 
    "Methods": "-" 
  }, 
  { 
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi", 
    "PhysicalResourceId": "ets1gv8lxi", 
    "CloudEndpoint": [ 
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod", 
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Stage" 
    ], 
    "Methods": [ 
      "/hello['get']" 
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    ] 
  }
]

Para invocar sua função

• Usando seu navegador ou a linha de comando, envie uma solicitação GET para seu endpoint de API. 
Veja a seguir um exemplo de como usar o comando curl:

$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello world"}

Etapa 5: Modifique e sincronize seu aplicativo com 
oNuvem AWS
Nesta etapa, você usa osam sync --watch comandoAWS SAM CLI para sincronizar as alterações locais 
noNuvem AWS.

Para usar o sam sync

1. Na sua linha de comando, no diretóriosam-app do projeto, execute o seguinte:

$ sam sync --watch

2. AAWS SAM CLI solicita que você confirme que está sincronizando uma pilha de desenvolvimento. 
Como osam sync --watch comando implanta automaticamente as alterações locais noNuvem AWS em 
tempo real, nós o recomendamos somente para ambientes de desenvolvimento.

AAWS SAM CLI executa uma implantação inicial antes de começar a monitorar as alterações locais. 
Veja a seguir um exemplo de saída:

$ sam sync --watch
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to 
 upload your code without
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation 
 stack.
**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]: y
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63 
 --stack-name <YOUR STACK NAME> 
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    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-15 13:10:05 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        
 LogicalResourceId                   ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     Transformation succeeded
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   Resource creation Initiated 
                                                                        ack
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
SS
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack update succeeded. Sync infra completed.
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Infra sync completed.
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.

Em seguida, você modificará o código da função do Lambda. AAWS SAM CLI detectará automaticamente 
essa alteração e sincronizará seu aplicativo comNuvem AWS o.

Para modificar e sincronizar seu aplicativo

1. No IDE de sua escolha, abra osam-app/hello_world/app.py arquivo.
2. messageAltere e salve seu arquivo. Veja um exemplo a seguir.

import json
...
def lambda_handler(event, context): 
     ...
    return { 
        "statusCode": 200, 
        "body": json.dumps({ 
            "message": "hello everyone!", 
             ...
        }), 
    }

3. AAWS SAM CLI detecta sua alteração e sincroniza seu aplicativo comNuvem AWS o. Veja a seguir 
um exemplo de saída:

Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.

4. Para verificar sua alteração, envie novamente uma solicitação GET para seu endpoint de API.

$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello everyone!"}

Etapa 6: (Opcional) Teste sua aplicação localmente
Note

Essa etapa é opcional, pois é necessáriaDocker em sua máquina local.

Important

Para usar aAWS SAM CLI para testes locais, você deve terDocker instalado e configurado. Para 
obter mais informações, consulte Instalação do Docker (p. 511).

Nesta etapa, você usa osam local comandoAWS SAM CLI para testar seu aplicativo localmente. Para fazer 
isso, aAWS SAM CLI cria um ambiente local usandoDocker. Esse ambiente local emula o ambiente de 
execução baseado em nuvem da sua função Lambda.

Você fará o seguinte:

1. Crie um ambiente local para sua função Lambda e invoque-a.
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2. Hospede localmente o endpoint da API HTTP e use-o para invocar a função do Lambda.

Para invocar sua função Lambda localmente

1. Na sua linha de comando, no diretóriosam-app do projeto, execute o seguinte:

$ sam local invoke

2. AAWS SAM CLI cria umDocker contêiner local e invoca sua função. Veja a seguir um exemplo de 
saída:

$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-python3.9
Building image.....................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /
var/task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6 Version: $LATEST
END RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6
REPORT RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6    Init Duration: 1.01 ms    
 Duration: 633.45 ms    Billed Duration: 634 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory 
 Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}

Para hospedar sua API localmente

1. Na sua linha de comando, no diretóriosam-app do projeto, execute o seguinte:

$ sam local start-api

2. AAWS SAM CLI cria umDocker contêiner local para sua função Lambda e cria um servidor HTTP local 
para simular seu endpoint de API. Veja a seguir um exemplo de saída:

$ sam local start-api
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /
var/task:ro,delegated inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM 
 CLI if you update your AWS SAM template
2023-03-15 14:25:21 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000
2023-03-15 14:25:21 Press CTRL+C to quit

3. Usando seu navegador ou a linha de comando, envie uma solicitação GET para seu endpoint de API 
local. Veja a seguir um exemplo de como usar o comando curl:

$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
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{"message": "hello world"}

Etapa 7: Excluir seu aplicativo doNuvem AWS
Nesta etapa, você usa osam delete comandoAWS SAM CLI para excluir seu aplicativo doNuvem AWS.

Para excluir seu aplicativo doNuvem AWS

1. Na sua linha de comando, no diretóriosam-app do projeto, execute o seguinte:

$ sam delete

2. AAWS SAM CLI solicitará que você confirme. Em seguida, ele excluirá o bucket e aAWS 
CloudFormation pilha do Amazon S3 do seu aplicativo. Veja a seguir um exemplo de saída:

$ sam delete
    Are you sure you want to delete the stack sam-app in the region us-west-2 ? [y/
N]: y
    Are you sure you want to delete the folder sam-app in S3 which contains the 
 artifacts? [y/N]: y
    - Deleting S3 object with key c6ce8fa8b5a97dd022ecd006536eb5a4 
    - Deleting S3 object with key 5d513a459d062d644f3b7dd0c8b56a2a.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/6b208d0e42ad15d1cee77d967834784b.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8 
    - Deleting S3 object with key sam-app/f798cdd93cee188a71d120f14a035b11 
    - Deleting Cloudformation stack sam-app

Deleted successfully

Solução de problemas
Para solucionar problemas daAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolução de problemas de CLI (p. 504).

Saiba mais
Para continuar aprendendo sobre oAWS SAM, consulte os seguintes recursos:

• OAWS SAM Workshop Completo — Um workshop desenvolvido para ensinar a você muitos dos 
principais recursos queAWS SAM oferece.

• Sessões com SAM — Série de vídeos criada por nossa equipeAWS Serverless Developer Advocate 
sobre o usoAWS SAM.

• Serverless Land — Site que reúne as informações mais recentes, blogs, vídeos, códigos e recursos de 
aprendizado paraAWS dispositivos sem servidor.
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Usar a AWS Serverless Application 
Model (AWS SAM)

Use oAWS Serverless Application Model (AWS SAM) para criar e executar seus aplicativos sem servidor.

Para uma introdução aoAWS SAM, consulteO que é o AWS SAM? (p. 1)

Para obter informações sobre o usoAWS SAM de modelos, consulteAWS Serverless Application 
Model(AWS SAM) especificação (p. 97).

Tópicos
• Usar a CLI do AWS SAM (p. 40)

Usar a CLI do AWS SAM
Use a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) comAWS SAM 
modelos e integrações de terceiros suportadas para criar e executar seus aplicativos sem servidor.

Para uma introdução aoAWS SAM, consulteO que é o AWS SAM? (p. 1)

Tópicos
• Como os comandos daAWS SAM CLI são documentados (p. 40)
• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41)
• Usar o sam build (p. 45)
• Usar o sam deploy (p. 54)
• Usar o sam init (p. 68)
• Usar o sam local (p. 73)
• Usar o sam sync (p. 88)

Como os comandos daAWS SAM CLI são 
documentados
AWS SAMOs comandos da CLI são documentados usando o seguinte formato:

• Aviso — OLinux prompt é documentado por padrão e exibido como ($ ). Para comandosWindows 
específicos, (> ) é usado como prompt. Não inclua prompt quando você digitar comandos.

• Diretório: quando comandos devem ser executados de um diretório específico, o nome do diretório é 
mostrado antes do símbolo do comando.

• Entrada do usuário o texto do comando inserido na linha de comando é formatado como user input.
• Texto substituível — O texto variável, como nomes e parâmetros de arquivos, é formatado como texto 
substituível. Em comandos de várias linhas ou comandos em que uma entrada específica do 
teclado é necessária, a entrada do teclado também pode ser mostrada como texto substituível. Por 
exemplo, ENTER.
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• Saída — A saída retornada como resposta ao comando é formatada comocomputer output.

Osam deploy comando e a saída a seguir são um exemplo:

$ sam deploy --guided --template template.yaml

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: ENTER
    AWS Region [us-west-2]: ENTER
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [y/N]: ENTER
    #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]: ENTER
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]: ENTER
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
    SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
    SAM configuration environment [default]: ENTER

1. sam deploy --guided --template template.yamlé o comando ao digitar na linha de comando.
2. sam deploy --guided --templatedeve ser fornecido no estado em que se encontra.
3. template.yaml pode ser substituído pelo nome de seu arquivo específico.
4. A saída começa emConfiguring SAM deploy.
5. Na saída, ENTER e y indicam valores substituíveis que você fornece.

Como configurar a CLI do AWS SAM
Defina as credenciais, as configurações básicas e as configurações do projeto para a interface de linha 
deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI).

Tópicos
• Definir credenciais e configurações básicas (p. 41)
• Definir configurações de projeto (p. 42)
• Configure e use ambientes diferentes (p. 42)
• Configurar e usar valores de parâmetros (p. 43)
• Usando aAWS SAM CLI com arquivos de configuração (p. 44)

Definir credenciais e configurações básicas
Use oAWS Command Line Interface (AWS CLI) para definir configurações básicas, comoAWS credenciais, 
nome de região padrão e formato de saída padrão. Depois de configuradas, você pode usar essas 
configurações com aAWS SAM CLI. Para saber mais, consulte o conteúdo a seguir do conteúdo a seguir 
do conteúdo a seguir do conteúdo a AWS Command Line Interfaceseguir ao conteúdo a seguir

• Princípios básicos de configuração
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• Configurações e configurações do arquivo de credenciais
• Perfis nomeados daAWS CLI
• Usar um perfil nomeado habilitado para o IAM Identity Center

Para obter instruções de configuração rápida, consulteEtapa 5: use oAWS CLI para configurar asAWS 
credenciais (p. 16).

Definir configurações de projeto
Você pode especificar configurações específicas do projeto, como valores de parâmetros, em um arquivo 
de configuração para usar com aAWS SAM CLI.

• Esse arquivo de configuração está no formatoTOML de arquivo. Para saber mais, consulte TOMLa
TOMLdocumentação.

• O nome do arquivo de configuração padrão ésamconfig.toml.
• O local padrão do arquivo de configuração é o diretório raiz do seu projeto. Esse é o mesmo local do seu 

arquivoAWS SAM de modelo.

Este é um exemplo de um arquivo samconfig.toml:

...
version = 0.1

[default]
[default.global]
[default.global.parameters]
stack_name = "sam-app"

[default.build.parameters]
cached = true
parallel = true

[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true

[default.sync.parameters]
watch = true

[default.local_start_api.parameters]
warm_containers = "EAGER"

[prod]
[prod.sync]
[prod.sync.parameters]
watch = false

Configure e use ambientes diferentes
Um ambiente é um identificador nomeado que você pode usar para especificar uma coleção de 
configurações do projeto.

• O ambiente padrão é[default].
• Para criar novos ambientes, especifique um novo cabeçalho de tabela. Por exemplo, [prod].
• O nome do ambiente deve ser sempre a primeira entrada em um cabeçalho de tabela.
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• Depois que um ambiente for criado em seusamconfig.toml arquivo, você poderá especificá-lo usando 
a--config-env opção. Veja um exemplo a seguir.

$ sam build --config-env "prod"

Configurar e usar valores de parâmetros
Você pode especificar valores de parâmetros para cada comando daAWS SAM CLI.

• A segunda entrada em um cabeçalho de tabela identifica o comandoAWS SAM CLI. Por 
exemplo,[default.build] especifica valores de ambiente padrão para osam build comando.

• Quando um comandoAWS SAM CLI inclui um subcomando, comosam local, use o_ (sublinhado). Por 
exemplo, [environment.local_invoke].

• Quando um comando ou subcomando daAWS SAM CLI contém um- (hífen), substitua-o por_
(sublinhado). Por exemplo, sam local start-api torna-se [environment.local_start_api].

• Para especificar valores de parâmetros para aAWS SAM CLI, adicione a entrada do parâmetro ao 
cabeçalho da tabela TOML. Por exemplo, [environment.command.parameters].

• Para especificar valores de parâmetros para todos os comandos, useglobal no lugar do comando. Por 
exemplo, [environment.global.parameters].

Ao especificar valores de parâmetros:

• Cada entrada de configuração é um parTOML de chave/valor. Por exemplo, na entradawatch = false
de configuração,watch está a chave efalse é o valor.

• A chave de configuração é o nome da opção de formato longo do comandoAWS SAM CLI.
• Para obter uma lista de comandos e opções, consulteAWS SAMReferência de comandos da 

EB (p. 458) o.
• Por exemplo,sam sync --template-file project.yaml pode ser especificado da seguinte 

forma:

[default.sync.parameters]
template_file = "project.yaml"

• O valor da configuração pode assumir as seguintes formas:
• Os valores booleanos podem sertrue oufalse. Por exemplo, confirm_changeset = true.
• Para opções que usam um único parâmetro na forma de um valor de string, use" " (aspas). Por 

exemplo, region = "us-west-2".
• Para opções que usam uma lista de valores de parâmetros, use" " (aspas) e separe 

cada valor usando um  (espaço). Por exemplo, capabilities = "CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_NAMED_IAM".

• Quando o valor contém uma lista de pares de valores-chave, os pares são delimitados por espaço e 
o valor de cada par é cercado por codificados" " (aspas). Por exemplo, tags = "project=\"my-
application\" stage=\"production\"".

• Para parâmetros que você pode especificar várias vezes, o valor é uma matriz de argumentos. 
Por exemplo, image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-
function-2=image-repo-2"].

Ao usar valores configurados, ocorre a seguinte precedência:

• Os valores de parâmetros que você fornece na linha de comando têm precedência sobre os valores 
correspondentes no arquivo de configuração e naParameters seção do arquivo de modelo.
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• Se a--parameter-overrides opção for usada na linha de comando ou em seu arquivo de 
configuração com aparameter_overrides chave, seus valores terão precedência sobre os valores 
naParameters seção do arquivo de modelo.

• Em seu arquivo de configuração, as entradas fornecidas para uma tabela de comandos específica têm 
precedência sobre as entradas em uma[environment.global] seção. O seguinte é um arquivo
samconfig.toml de exemplo:

[default.global.parameters]
stack_name = "common-stack"

[default.deploy.parameters]
stack_name = "my-app-stack"

Osam deploy comando usará o nome da pilhamy-app-stack. Qualquer outro comando usará o nome 
da pilhacommon-stack.

Usando aAWS SAM CLI com arquivos de configuração
Alguns comandos, comosam deploy --guided, fornecem um fluxo interativo que você pode usar para 
definir valores de configuração. Veja a seguir um exemplo do fluxosam deploy --guided interativo:

sam-app $ 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 [sam-app]: ENTER
    AWS Region [us-west-2]: ENTER
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [Y/n]: n
    #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]: ENTER
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]: ENTER
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
    SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
    SAM configuration environment [default]: ENTER

Durante o fluxo interativo, os valores que já existem em qualquer um dos seus arquivos de configuração 
serão exibidos entre[ ] (colchetes). Para novos valores que você fornece durante o fluxo interativo, 
aAWS SAM CLI grava esses valores em seus arquivos de configuração.

Neste exemplo, aAWS SAM CLI grava o conteúdo a seguir ao arquivo de configuração:

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true
s3_bucket = "aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zabcde"
s3_prefix = "sam-app"
region = "us-west-2"
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Ao gravar valores em seu arquivo de configuração, aAWS SAM CLI trata os valores globais da seguinte 
forma:

• Se o valor do parâmetro inserido existir em uma tabela de comandos global e uma tabela de comandos 
específica[environment.deploy.parameters], como,AWS SAM não gravar o valor na tabela de 
comandos específica.

• Se o valor do parâmetro inserido existir na tabela de comandos global e na tabela de comandos 
específica,AWS SAM exclui o par chave-valor da tabela de comandos específica. Aqui,AWS SAM 
pressupõe que você queira substituir o valor específico do comando pelo valor global do comando.

Usar o sam build
Use oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam build
para preparar seu aplicativo sem servidor para as etapas subsequentes em seu fluxo de trabalho de 
desenvolvimento, como testes locais ou implantação noNuvem AWS. Esse comando cria um.aws-sam
diretório que estrutura seu aplicativo em um formatosam local e localsam deploy necessários.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter uma lista de opções desam build comando, consultemesma construção (p. 458).
• Para obter um exemplo de usosam build durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, 

consulteEtapa 2: Compilar a aplicação (p. 30).

Note

O usosam build exige que você comece com os componentes básicos de um aplicativo sem 
servidor em sua máquina de desenvolvimento. Isso inclui umAWS SAM modelo, código deAWS 
Lambda função e quaisquer arquivos e dependências específicos do idioma. Para saber mais, 
consulte Usar o sam init (p. 68).

Tópicos
• Construindo aplicativos com sam build (p. 45)
• Implantação e testes locais (p. 47)
• Práticas recomendadas (p. 47)
• Opções para sam build (p. 48)
• Solução de problemas (p. 49)
• Exemplos (p. 49)
• Saiba mais (p. 54)

Construindo aplicativos com sam build
Antes de usarsam build, considere e configure o seguinte:

1. Funções e camadas do Lambda — Osam build comando pode criar funções e camadas do Lambda. 
Para saber mais sobre as camadas do Lambda, consulteCamadas de construção do (p. 398).

2. Tempo de execução Lambda — O tempo de execução fornece um ambiente específico de linguagem 
que executa a função no ambiente de linguagem quando invocado. Você pode configurar tempos de 
execução nativos e personalizados.
a. Tempo de execução nativo — Crie suas funções do Lambda em um tempo de execução do Lambda 

compatível e crie suas funções para usar um tempo de execução nativo do Lambda noNuvem AWS.
b. Tempo de execução personalizado — Crie suas funções do Lambda usando qualquer linguagem de 

programação e construa seu tempo de execução usando um processo personalizado definido em um 
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construtormakefile ou em um construtor de terceiros, comoesbuild. Para saber mais, consulte Criar 
tempos de execução personalizados (p. 400).

3. Tipo de pacote Lambda — As funções do Lambda podem ser empacotadas nos seguintes tipos de 
pacotes de implantação do Lambda:
a. Arquivo .zip — Contém o código da aplicação e dependências dele.
b. Imagem de contêiner — contém o sistema operacional de base, o tempo de execução, as extensões 

do Lambda, o código da aplicação e dependências dele.

Essas configurações do aplicativo podem ser definidas ao inicializar um aplicativo usandosam init.

• Para saber mais sobre o usosam init, consulteUsar o sam init (p. 68).
• Para saber mais sobre como definir essas configurações no aplicativo, consulteAplicativos de 

construção (p. 381).

Para criar um aplicativo

1. cdaté a raiz do seu projeto. Esse é o mesmo local do seuAWS SAM modelo.

$ cd sam-app

2. Execute o seguinte:

sam-app $ sam build <arguments> <options>

Note

Uma opção comumente usada é--use-container. Para saber mais, consulte Construindo 
uma função Lambda dentro de um contêiner fornecido (p. 48).

Veja a seguir um exemplo da saída daAWS SAM CLI:

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

3. AAWS SAM CLI cria um diretório de.aws-sam compilação. Veja um exemplo a seguir.
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.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml

Dependendo de como seu aplicativo está configurado, aAWS SAM CLI faz o seguinte:

1. Baixa, instala e organiza as dependências no.aws-sam/build diretório.
2. Prepara seu código Lambda. Isso pode incluir compilar seu código, criar binários executáveis e criar 

imagens de contêiner.
3. Copia artefatos de construção para o.aws-sam diretório. O formato variará de acordo com o tipo de 

pacote do seu aplicativo.
a. Para tipos de pacote.zip, os artefatos ainda não foram compactados para que possam ser usados em 

testes locais. AAWS SAM CLI compacta seu aplicativo durante o usosam deploy.
b. Para tipos de pacotes de imagem de contêiner, uma imagem de contêiner é criada localmente e 

referenciada no.aws-sam/build.toml arquivo.
4. Copia oAWS SAM modelo para o.aws-sam diretório e o modifica com novos caminhos de arquivo 

quando necessário.

A seguir estão os principais componentes que compõem seus artefatos de construção no.aws-sam
diretório:

• O diretório de construção — contém suas funções e camadas do Lambda estruturadas 
independentemente umas das outras. Isso resulta em uma estrutura exclusiva para cada função ou 
camada no.aws-sam/build diretório.

• OAWS SAM modelo — Modificado com valores atualizados com base nas mudanças durante o 
processo de construção.

• O arquivo build.toml — Um arquivo de configuração que contém as configurações de compilação usadas 
pelaAWS SAM CLI.

Implantação e testes locais
Ao realizar testes locais comsam local ou implantar comsam deploy, aAWS SAM CLI faz o seguinte:

1. Primeiro, ele verifica se existe um.aws-sam diretório e se umAWS SAM modelo está localizado dentro 
desse diretório. Se essas condições forem atendidas, aAWS SAM CLI considerará isso como o diretório 
raiz do seu aplicativo.

2. Se essas condições não forem atendidas, aAWS SAM CLI considerará o local original do seuAWS SAM 
modelo como o diretório raiz do seu aplicativo.

Ao desenvolver, se forem feitas alterações nos arquivos originais do aplicativo, executesam build para 
atualizar o.aws-sam diretório antes de testar localmente.

Práticas recomendadas
• Não edite nenhum código no.aws-sam/build diretório. Em vez disso, atualize seu código-fonte 

original na pasta do projeto e executesam build para atualizar o.aws-sam/build diretório.
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• Ao modificar seus arquivos originais, executesam build para atualizar o.aws-sam/build diretório.
• Talvez você queira que aAWS SAM CLI faça referência ao diretório raiz original do seu projeto em vez 

do.aws-sam diretório, como ao desenvolver e testar comsam local. Exclua o.aws-sam diretório ou 
oAWS SAM modelo no.aws-sam diretório para que aAWS SAM CLI reconheça o diretório original do 
projeto como o diretório raiz do projeto. Quando estiver pronto, executesam build novamente para 
criar o.aws-sam diretório.

• Quando você executasam build, o.aws-sam/build diretório é sobrescrito a cada vez. O.aws-sam
diretório não. Se você quiser armazenar arquivos, como registros, armazene-os.aws-sam para evitar 
que sejam sobrescritos.

Opções para sam build
Criar um único recurso

Forneça a ID lógica do recurso para criar somente esse recurso. Veja um exemplo a seguir.

$ sam build HelloWorldFunction

Para criar um recurso de um aplicativo ou pilha aninhada, forneça o ID lógico do aplicativo ou da pilha junto 
com o ID lógico do recurso usando o formato<stack-logical-id>/<resource-logical-id>:

$ sam build MyNestedStack/MyFunction

Construindo uma função Lambda dentro de um contêiner fornecido

A--use-container opção baixa uma imagem de contêiner e a usa para criar suas funções do Lambda. 
Em seguida, o contêiner local é referenciado em seu.aws-sam/build.toml arquivo.

Essa opçãoDocker precisa ser instalada. Para obter instruções, consulte Instalação do Docker (p. 511).

Veja a seguir um exemplo desse comando:

$ sam build --use-container

Você pode especificar a imagem do contêiner a ser usada com a--build-image opção. Veja um 
exemplo a seguir.

$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

Para especificar a imagem do contêiner a ser usada para uma única função, forneça o ID lógico da função. 
Veja um exemplo a seguir.

$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8

Passe variáveis de ambiente para o contêiner de construção

Use o--container-env-var para passar variáveis de ambiente para o contêiner de construção. Veja 
um exemplo a seguir.

$ sam build --use-container --container-env-var Function1.GITHUB_TOKEN=<token1> --
container-env-var GLOBAL_ENV_VAR=<global-token>
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Para passar variáveis de ambiente de um arquivo, use a--container-env-var-file opção. Veja um 
exemplo a seguir.

$ sam build --use-container --container-env-var-file <env.json>

Exemplo doenv.json arquivo:

{ 
  "MyFunction1": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1" 
  }, 
  "MyFunction2": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2" 
  }
}

Acelere a criação de aplicativos que contêm várias funções
Quando você executasam build em um aplicativo com várias funções, aAWS SAM CLI cria cada função 
uma por vez. Para acelerar o processo de criação, use a--parallel opção. Isso cria todas as suas 
funções e camadas ao mesmo tempo.

Veja a seguir um exemplo desse comando:

$ sam build —-parallel

Solução de problemas
Para solucionar problemas daAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolução de problemas de CLI (p. 504).

Exemplos
Criação de um aplicativo que usa um ambiente de execução nativo e um tipo de 
pacote.zip
Para este exemplo, consulteTutorial: Implantando um aplicativo Hello World (p. 26).

Criação de um aplicativo que usa um tipo de pacote de imagem e tempo de 
execução nativo
Primeiro, executamossam init para inicializar um novo aplicativo. Durante o fluxo interativo, 
selecionamos o tipo deImage pacote. Veja um exemplo a seguir.

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
        4 - Scheduled task 
        5 - Standalone function 
        6 - Data processing 
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        7 - Hello World Example With Powertools 
        8 - Infrastructure event management 
        9 - Serverless Connector Hello World Example 
        10 - Multi-step workflow with Connectors 
        11 - Lambda EFS example 
        12 - DynamoDB Example 
        13 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
         ...
        11 - java8 
        12 - nodejs18.x 
        13 - nodejs16.x 
        14 - nodejs14.x 
         ...
Runtime: 12

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is npm.
We will proceed copying the template using npm.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: ENTER

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Base Image: amazon/nodejs18.x-base 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: npm 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md 
     
...

AAWS SAM CLI inicializa um aplicativo e cria o seguinte diretório do projeto:

sam-app
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### Dockerfile
#   ### app.mjs
#   ### package.json
#   ### tests
#       ### unit
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#           ### test-handler.mjs
### samconfig.toml
### template.yaml

Em seguida, executamossam build para criar nosso aplicativo:

sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../build-demo/sam-app runtime: None metadata: {'DockerTag': 
 'nodejs18.x-v1', 'DockerContext': '/Users/.../build-demo/sam-app/hello-world', 
 'Dockerfile': 'Dockerfile'} architecture: arm64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/4 : FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:18 
 ---> f5b68038c080
Step 2/4 : COPY app.mjs package*.json ./ 
 ---> Using cache 
 ---> 834e565aae80
Step 3/4 : RUN npm install 
 ---> Using cache 
 ---> 31c2209dd7b5
Step 4/4 : CMD ["app.lambdaHandler"] 
 ---> Using cache 
 ---> 2ce2a438e89d
Successfully built 2ce2a438e89d
Successfully tagged helloworldfunction:nodejs18.x-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Criação de um aplicativo que inclui uma linguagem de programação compilada
Neste exemplo, criamos um aplicativo que contém uma função Lambda usando oGo tempo de execução.

Primeiro, inicializamos um novo aplicativo usandosam init e configuramos nosso aplicativo para usarGo:

$ sam init

...

Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
         ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
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        ...
        4 - dotnetcore3.1 
        5 - go1.x 
        6 - go (provided.al2) 
         ...
Runtime: 5

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 1

Based on your selections, the only dependency manager available is mod.
We will proceed copying the template using mod.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: ENTER

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Runtime: go1.x 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: mod 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 
     
    Next steps can be found in the README file at sam-app-go/README.md 
         
...

AAWS SAM CLI inicializa o aplicativo. Veja a seguir um exemplo da estrutura de diretórios de aplicativo:

sam-app
### Makefile
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### go.mod
#   ### go.sum
#   ### main.go
#   ### main_test.go
### samconfig.toml
### template.yaml

Nós referenciamos oREADME.md arquivo de acordo com os requisitos deste aplicativo.

...
## Requirements
* AWS CLI already configured with Administrator permission
* [Docker installed](https://www.docker.com/community-edition)
* [Golang](https://golang.org)
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* SAM CLI - [Install the SAM CLI](https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/
latest/developerguide/serverless-sam-cli-install.html)
...

Em seguida, corremossam local invoke para testar nossa função. Este comando apresenta erros 
porque nãoGo está instalado em nossa máquina local:

sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-go1.x
Building 
 image.................................................................................................................................................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world as /var/task:ro,delegated inside 
 runtime container
START RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31 Version: $LATEST
fork/exec /var/task/hello-world: no such file or directory: PathError
null
END RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31
REPORT RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31  Init Duration: 0.88 ms  Duration: 
 175.75 ms Billed Duration: 176 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"errorMessage":"fork/exec /var/task/hello-world: no such file or 
 directory","errorType":"PathError"}%

Em seguida, corremossam build para criar nosso aplicativo. Encontramos um erro porque nãoGo está 
instalado em nossa máquina local:

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: 
 {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Build Failed
Error: GoModulesBuilder:Resolver - Path resolution for runtime: go1.x of binary: go was not 
 successful

Embora possamos configurar nossa máquina local para construir adequadamente nossa função, usamos 
a--use-container opção comsam build. AAWS SAM CLI baixa uma imagem de contêiner, cria nossa 
função usando o nativo GoModulesBuilder e copia o binário resultante para nosso.aws-sam/build/
HelloWorldFunction diretório.

sam-app $ sam build --use-container
Starting Build use cache
Starting Build inside a container
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Fetching public.ecr.aws/sam/build-go1.x:latest-x86_64 Docker container 
 image.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mounting /Users/.../build/sam-app/hello-world as /tmp/samcli/source:ro,delegated inside 
 runtime container
Running GoModulesBuilder:Build

Build Succeeded
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Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Veja a seguir um exemplo do.aws-sam diretório:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### hello-world
#   ### template.yaml
### build.toml
### cache
#   ### c860d011-4147-4010-addb-2eaa289f4d95
#       ### hello-world
### deps

Em seguida, corremossam local invoke. Nossa função é invocada com sucesso:

sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479 Version: $LATEST
END RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479
REPORT RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479  Init Duration: 1.20 ms  Duration: 
 1782.46 ms        Billed Duration: 1783 ms        Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 
 128 MB
{"statusCode":200,"headers":null,"multiValueHeaders":null,"body":"Hello, 72.21.198.67\n"}%

Saiba mais
Para saber mais sobre como usar osam build comando, consulte:

• AprendizagemAWS SAM: sam build — Série Serverless LandAWS SAM “Learning” emYouTube.
• AprendizagemAWS SAM | sam build | E3 — Série “AprendizagemAWS SAM” da Serverless Land 

emYouTube.
• AWS SAMbuild: como ele fornece artefatos para implantação (sessões com SAM S2E8) — Sessões 

com aAWS SAM série ativadaYouTube.
• AWS SAMcompilações personalizadas: Como usar Makefiles para personalizar compilações no SAM 

(S2E9) — Sessões com aAWS SAM série ativadaYouTube.

Usar o sam deploy
Use oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam deploy
para implantar seu aplicativo sem servidor noNuvem AWS.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
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• Para obter uma lista de opções desam deploy comando, consultesam deploy (p. 462).
• Para obter um exemplo de usosam deploy durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, 

consulteEtapa 3: implantar a aplicação noNuvem AWS (p. 31).

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 55)
• Implantação de aplicativos usando sam deploy (p. 55)
• Práticas recomendadas (p. 62)
• Opções para o sam deploy (p. 62)
• Solução de problemas (p. 62)
• Exemplos (p. 62)
• Saiba mais (p. 68)

Pré-requisitos
Para usarsam deploy, instale aAWS SAM CLI concluindo o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14).
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Antes de usarsam deploy, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41).
• Usar o sam init (p. 68).
• Usar o sam build (p. 45).

Implantação de aplicativos usando sam deploy
Ao implantar uma aplicação sem servidor pela primeira vez, use a--guided opção AAWS SAM CLI guiará 
você por meio de um fluxo interativo para definir as configurações de implantação do seu aplicativo.

Para implantar um aplicativo usando o fluxo interativo

1. Vá para o diretório raiz do seu projeto. Esse é o mesmo local do seuAWS SAM modelo.

$ cd sam-app

2. Execute o seguinte comando :

$ sam deploy --guided

3. Durante o fluxo interativo, aAWS SAM CLI solicita opções para definir as configurações de 
implantação do seu aplicativo.

Os colchetes ([ ]) indicam valores padrão. Deixe sua resposta em branco para selecionar o valor 
padrão. Os valores padrão são obtidos dos seguintes arquivos de configuração:

• ~/.aws/config— Suas configurações gerais deAWS conta.
• ~/.aws/credentials— As credenciais da suaAWS conta.
• <project>/samconfig.toml— O arquivo de configuração do seu projeto.
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Forneça valores respondendo às solicitações daAWS SAM CLI. Por exemplo, você pode inserir 
valoresy de “sim”,n “não” ou “string”.

AAWS SAM CLI grava suas respostas nosamconfig.toml arquivo do seu projeto. Para 
implantações subsequentes, você pode usarsam deploy para implantar usando esses valores 
configurados. Para reconfigurar esses valores, usesam deploy --guided novamente ou modifique 
diretamente seus arquivos de configuração.

Este é um exemplo de saída:

sam-app $ 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 [sam-app]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate 
 deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #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]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation 
 fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

4. Em seguida, aAWS SAM CLI implanta seu aplicativo noNuvem AWS. Durante a implantação, o 
progresso é exibido no prompt de comando A seguir estão os principais estágios da implantação:

• Para aplicativos comAWS Lambda funções empacotadas como um arquivo .zip, aAWS SAM CLI 
compacta e faz o upload do pacote para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) Se necessário, aAWS SAM CLI criará um novo bucket.

• Para aplicativos com o pacote de funções do Lambda como uma imagem de contêiner, aAWS 
SAM CLI faz o upload da imagem para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) Se 
necessário, aAWS SAM CLI criará um novo repositório.

• AAWS SAM CLI cria um conjunto deAWS CloudFormation alterações e implanta seu aplicativoAWS 
CloudFormation como uma pilha.

• AAWS SAM CLI modifica seuAWS SAM modelo implantado com o novoCodeUri valor para suas 
funções do Lambda.

Este é um exemplo de saída de implantação daAWS SAM CLI:

        Looking for resources needed for deployment: 

        Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution 
 of buckets turned off by setting resolve_s3=False 
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        Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
        This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /
Users/.../sam-app/samconfig.toml. 

        Saved arguments to config file 
        Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved 
 above. 
        The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
        Learn more about samconfig.toml syntax at  
        https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html 

        Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  262144 / 619839  
 (42.29%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  524288 / 619839  
 (84.58%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  619839 / 619839  
 (100.00%) 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : sam-app 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
===================== 

        Uploading to sam-app-zip/be84c20f868068e4dc4a2c11966edf2d.template  1212 / 1212 
  (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A          
            
                         oWorldPermissionProd     n                                     
            
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A          
            
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A          
            
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A          
            
                         yment47fc2d5f9d          yment                                 
            
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A          
            
                         tage                                                           
            
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A          
            
                                                  pi                                    
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-
b9f4-433a5a450d7a

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-03 12:00:50 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus           ResourceType             LogicalResourceId        
 ResourceStatusReason    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   Resource 
 creation       
                                                                           Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       Resource 
 creation       
                                                                           Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -            
            
                         pi                                                             
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        Resource 
 creation       
                         pi                                                Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -            
            
                         pi                                                             
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -            
            
                         n                        oWorldPermissionProd                  
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -            
            
                         yment                    yment47fc2d5f9d                       
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   Resource 
 creation       
                         n                        oWorldPermissionProd     Initiated    
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   Resource 
 creation       
                         yment                    yment47fc2d5f9d          Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -            
            
                         yment                    yment47fc2d5f9d                       
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CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -            
            
                                                  tage                                  
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   Resource 
 creation       
                                                  tage                     Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -            
            
                                                  tage                                  
            
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -            
            
                         n                        oWorldPermissionProd                  
            
CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::S   sam-app-zip              -            
            
                         tack                                                           
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                 
          
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                           
          
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                  
          
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-zip-                         
          
HelloWorldFunctionRole-11ZOGSCG28H0M                                                    
          

Key                 HelloWorldApi                                                       
          
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function    
          
Value               https://njzfhdmls0.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/  
          

Key                 HelloWorldFunction                                                  
          
Description         Hello World Lambda Function ARN                                     
          
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-             
      
HelloWorldFunction-XPqNX4TBu7qn                                                         
          
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app-zip in us-west-2

5. Para visualizar seu aplicativo implantado, faça o seguinte:

1. Abra oAWS CloudFormation console do diretamente com o URL https://console.aws.amazon.com/
cloudformation

2. Selecione Pilhas.
3. Identifique sua pilha pelo nome do aplicativo e selecione-a.
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Verifique as alterações antes da implantação

Você pode configurar aAWS SAM CLI para exibir seu conjunto deAWS CloudFormation alterações e 
solicitar confirmação antes da implantação.

Para confirmar as alterações antes da implantação

1. Durantesam deploy --guided, entreY para confirmar as alterações antes da implantação.

#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
Confirm changes before deploy [Y/n]: Y

Como alternativa, você pode modificar seusamconfig.toml arquivo com o seguinte:

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
confirm_changeset = true

2. Durante a implantação, aAWS SAM CLI solicitará que você confirme as alterações antes da 
implantação. Veja um exemplo a seguir.

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A          
            
                         oWorldPermissionProd     n                                     
            
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A          
            
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A          
            
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A          
            
                         yment47fc2d5f9d          yment                                 
            
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A          
            
                         tage                                                           
            
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A          
            
                                                  pi                                    
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-
b9f4-433a5a450d7a
Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y
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Especifique parâmetros adicionais durante a implantação

Você pode especificar valores de parâmetros adicionais para configurar durante a implantação. Você faz 
isso modificando seuAWS SAM modelo e configurando o valor do parâmetro durante a implantação.

Para especificar parâmetros adicionais

1. Modifique aParameters seção do seuAWS SAM modelo. Veja um exemplo a seguir.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Globals:
...
Parameters: 
  DomainName: 
    Type: String 
    Default: example 
    Description: Domain name

2. Execute sam deploy --guided. Este é um exemplo de saída:

sam-app $ 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 [sam-app-zip]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        Parameter DomainName [example]: ENTER

Configure a assinatura de código para suas funções do Lambda

Você pode configurar a assinatura de código para as funções do Lambda na implantação Você faz isso 
modificando seuAWS SAM modelo e configurando a assinatura de código durante a implantação.

Para configurar a assinatura de código

1. EspecifiqueCodeSigningConfigArn em seuAWS SAM modelo. Veja um exemplo a seguir.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
      CodeSigningConfigArn: arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:code-signing-
config:csc-12e12345db1234567

2. Execute sam deploy --guided. AAWS SAM CLI solicitará que você configure a assinatura de 
código. Este é um exemplo de saída:
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#Found code signing configurations in your function definitions
Do you want to sign your code? [Y/n]: ENTER
#Please provide signing profile details for the following functions & layers
#Signing profile details for function 'HelloWorld'
Signing Profile Name:  
Signing Profile Owner Account ID (optional):
#Signing profile details for layer 'MyLayer', which is used by functions {'HelloWorld'}
Signing Profile Name:  
Signing Profile Owner Account ID (optional):

Práticas recomendadas
• Ao usarsam deploy, aAWS SAM CLI implanta os artefatos de construção do seu aplicativo localizados 

no.aws-sam diretório. Ao fazer alterações nos arquivos originais do seu aplicativo, executesam build
para atualizar o.aws-sam diretório antes da implantação.

• Ao implantar um aplicativo pela primeira vez, usesam deploy --guided para definir as configurações 
de implantação. Para implantações subsequentes, você pode usarsam deploy para implantar com 
suas configurações definidas.

Opções para o sam deploy
A seguir estão as opções comumente usadas parasam deploy. Para obter uma lista de opções, 
consultesam deploy (p. 462).

Use o fluxo interativo guiado para implantar seu aplicativo
Use a--guided opção para definir as configurações de implantação do seu aplicativo por meio de um 
fluxo interativo. Veja um exemplo a seguir.

$ sam deploy --guided

As configurações de implantação do seu aplicativo são salvas nosamconfig.toml arquivo do seu 
projeto. Para obter uma descrição dos valores definidos pelaAWS SAM CLI, consulteUsando aAWS SAM 
CLI com arquivos de configuração (p. 44).

Solução de problemas
Para solucionar problemas daAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolução de problemas de CLI (p. 504).

Exemplos
Implante um aplicativo Hello World que contenha uma função Lambda 
empacotada como um arquivo de arquivos.zip
Para ver um exemplo, consulteEtapa 3: implantar a aplicação noNuvem AWS (p. 31) o tutorial do aplicativo 
Hello World.

Implante um aplicativo Hello World que contenha uma função Lambda 
empacotada como uma imagem de contêiner
Primeiro, usamossam init para criar nosso aplicativo Hello World. Durante o fluxo interativo, escolhemos 
oPython3.9 tempo de execução e o tipo deImage pacote.

$ sam init
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...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]:   ENTER

Which runtime would you like to use? 
        1 - aot.dotnet7 (provided.al2) 
        ... 
        15 - nodejs12.x 
        16 - python3.9 
        17 - python3.8 
        ...
Runtime: 16

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is pip.
We will proceed copying the template using pip.
...
Project name [sam-app]: ENTER

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Base Image: amazon/python3.9-base 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: pip 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md
...

Em seguida, vamoscd para o diretório raiz do nosso projeto e executamossam build. AAWS SAM CLI 
cria nossa função Lambda localmente usandoDocker o.

sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../sam-app runtime: None metadata: {'Dockerfile': 'Dockerfile', 
 'DockerContext': '/Users/.../sam-app/hello_world', 'DockerTag': 'python3.9-v1'} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/5 : FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.9 
 ---> 0a5e3da309aa
Step 2/5 : COPY requirements.txt ./ 
 ---> abc4e82e85f9
Step 3/5 : RUN python3.9 -m pip install -r requirements.txt -t . 
 ---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected 
 host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested 
 ---> Running in 43845e7aa22d
Collecting requests 
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  Downloading requests-2.28.2-py3-none-any.whl (62 kB) 
     ####################################### 62.8/62.8 KB 829.5 kB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5 
  Downloading idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB) 
     ######################################## 61.5/61.5 KB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2 
  Downloading charset_normalizer-3.1.0-cp39-cp39-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (199 kB) 
     ####################################### 199.2/199.2 KB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17 
  Downloading certifi-2022.12.7-py3-none-any.whl (155 kB) 
     ###################################### 155.3/155.3 KB 10.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1 
  Downloading urllib3-1.26.15-py2.py3-none-any.whl (140 kB) 
     ####################################### 140.9/140.9 KB 9.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2022.12.7 charset-normalizer-3.1.0 idna-3.4 requests-2.28.2 
 urllib3-1.26.15
Removing intermediate container 43845e7aa22d 
 ---> cab8ace899ce
Step 4/5 : COPY app.py ./ 
 ---> 4146f3cd69f2
Step 5/5 : CMD ["app.lambda_handler"] 
 ---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected 
 host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested 
 ---> Running in f4131ddffb31
Removing intermediate container f4131ddffb31 
 ---> d2f5180b2154
Successfully built d2f5180b2154
Successfully tagged helloworldfunction:python3.9-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Em seguida, corremossam deploy --guided para implantar nosso aplicativo. AAWS SAM CLI nos 
orienta na definição de nossas configurações de implantação. Em seguida, aAWS SAM CLI implanta nosso 
aplicativo noNuvem AWS.

sam-app $ 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 [sam-app]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
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        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

        Looking for resources needed for deployment: 

        Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution of 
 buckets turned off by setting resolve_s3=False 

        Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
        This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../
sam-app/samconfig.toml. 

        Saved arguments to config file 
        Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above. 
        The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
        Learn more about samconfig.toml syntax at  
        https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

e95fc5e75742: Pushed  
d8df51e7bdd7: Pushed  
b1d0d7e0b34a: Pushed  
0071317b94d8: Pushed  
d98f98baf147: Pushed  
2d244e0816c6: Pushed  
eb2eeb1ebe42: Pushed  
a5ca065a3279: Pushed  
fe9e144829c9: Pushed  
helloworldfunction-d2f5180b2154-python3.9-v1: digest: 
 sha256:cceb71401b47dc3007a7a1e1f2e0baf162999e0e6841d15954745ecc0c447533 size: 2206 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : sam-app 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment image repository  :  
                                       { 
                                           "HelloWorldFunction": "513423067560.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/samapp7427b055/helloworldfunction19d43fc4repo" 
                                       } 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
=====================

HelloWorldFunction may not have authorization defined. 
        Uploading to sam-app/682ad27c7cf7a17c7f77a1688b0844f2.template  1328 / 1328  
 (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement      
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A              
        
                         oWorldPermissionProd     n                                         
        
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A              
        
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A              
        
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A              
        
                         yment47fc2d5f9d          yment                                     
        
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A              
        
                         tage                                                               
        
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A              
        
                                                  pi                                        
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:513423067560:changeSet/
samcli-deploy1680634124/0ffd4faf-2e2b-487e-b9e0-9116e8299ac4

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-04 08:49:15 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus           ResourceType             LogicalResourceId        
 ResourceStatusReason    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::CloudFormation::S   sam-app                  User Initiated   
        
                         tack                                                               
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   Resource 
 creation       
                                                                           Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       Resource 
 creation       
                                                                           Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -                
        
                         pi                                                                 
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CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        Resource 
 creation       
                         pi                                                Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -                
        
                         pi                                                                 
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -                
        
                         n                        oWorldPermissionProd                      
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -                
        
                         yment                    yment47fc2d5f9d                           
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   Resource 
 creation       
                         n                        oWorldPermissionProd     Initiated        
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   Resource 
 creation       
                         yment                    yment47fc2d5f9d          Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -                
        
                         yment                    yment47fc2d5f9d                           
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -                
        
                                                  tage                                      
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   Resource 
 creation       
                                                  tage                     Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -                
        
                                                  tage                                      
        
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -                
        
                         n                        oWorldPermissionProd                      
        
CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::S   sam-app                  -                
        
                         tack                                                               
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                     
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                               
      
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                      
      
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
JFML1JOKHJ71   

Key                 HelloWorldApi                                                           
      
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function        
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Value               https://endlwiqqod.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/      
      

Key                 HelloWorldFunction                                                      
      
Description         Hello World Lambda Function ARN                                         
      
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-   
kyg6Y2iNRUPg                                                                                
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

Saiba mais
Para saber mais sobre o uso dosam deploy comando daAWS SAM CLI, consulte o seguinte:

• OAWS SAM workshop completo: Módulo 3 - Implante manualmente — Aprenda a criar, empacotar e 
implantar um aplicativo sem servidor usando aAWS SAM CLI.

Usar o sam init
OAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam init fornece 
opções para inicializar um novo aplicativo sem servidor que consiste em:

• UmAWS SAM modelo para definir seu código de infraestrutura.
• Uma estrutura de pastas que organiza seu aplicativo.
• Configuração para suasAWS Lambda funções.

Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).

Para obter uma lista das opções desam init comando daAWS SAM CLI, consultesam init (p. 466).

Tópicos
• Inicialize uma nova aplicação sem servidor (p. 68)
• Opções para sam init (p. 72)
• Solução de problemas (p. 73)
• Exemplos (p. 73)
• Saiba mais (p. 73)

Inicialize uma nova aplicação sem servidor
Para inicializar um novo aplicativo sem servidor usando aAWS SAM CLI

1. cdpara um diretório inicial.
2. Na linha de comando, execute o seguinte:

$ sam init

3. AAWS SAM CLI guiará você por um fluxo interativo para criar um novo aplicativo sem servidor.
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Escolher um modelo inicial
Um modelo consiste no seguinte:

1. UmAWS SAM modelo para seu código de infraestrutura.
2. Um diretório inicial do projeto que organiza os arquivos do projeto. Por exemplo, isso pode incluir:

a. Uma estrutura para seu código de função Lambda e suas dependências.
b. Umaevents pasta que contém eventos de teste para testes locais.
c. Umatests pasta para apoiar os testes unitários.
d. Umsamconfig.toml arquivo para definir as configurações do projeto.
e. UmReadMe arquivo e outros arquivos básicos do projeto inicial.

Este é um exemplo de um diretório de projeto inicial:

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

Você pode selecionar em uma lista de modelos de inícioAWS rápido disponíveis ou fornecer seu próprio
local de modelo personalizado.

Para escolher um modelo de inícioAWS rápido

1. Quando solicitado, selecione Modelos de inícioAWS rápido.
2. Selecione um modelo de InícioAWS Rápido para começar. Veja um exemplo a seguir.

Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
    1 - Hello World Example 
    2 - Multi-step workflow 
    3 - Serverless API 
    4 - Scheduled task 
    5 - Standalone function 
    6 - Data processing 
    7 - Hello World Example With Powertools 
    8 - Infrastructure event management 
    9 - Serverless Connector Hello World Example 
    10 - Multi-step workflow with Connectors 
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    11 - Lambda EFS example 
    12 - DynamoDB Example 
    13 - Machine Learning
Template: 4

Para escolher seu próprio local de modelo personalizado

1. Quando solicitado, selecione a localização do modelo personalizado.

Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 2

2. AAWS SAM CLI solicitará que você forneça um local de modelo.

Template location (git, mercurial, http(s), zip, path):

Forneça qualquer um dos seguintes locais para seu arquivo de arquivo.zip do modelo:

• GitHubrepositório — O caminho para o arquivo.zip no seuGitHub repositório. O arquivo deve estar 
na raiz do seu repositório.

• Mercurialrepositório — O caminho para o arquivo.zip no seuMercurial repositório. O arquivo deve 
estar na raiz do seu repositório.

• Caminho.zip — Um caminho HTTPS ou local para seu arquivo.zip.
3. AAWS SAM CLI inicializará seu aplicativo sem servidor usando seu modelo personalizado.

Escolher um tempo de execução
Quando você escolhe um modelo de inícioAWS rápido, aAWS SAM CLI solicita que você selecione um 
tempo de execução para suas funções do Lambda. A lista de opções exibidas pelaAWS SAM CLI são os 
tempos de execução suportados nativamente pelo Lambda.

• O tempo de execução fornece um ambiente específico de linguagem que é executado no ambiente de 
execução.

• Quando implantado noNuvem AWS, o serviço Lambda invoca sua função em um ambiente de execução.

Você pode usar qualquer outra linguagem de programação com um tempo de execução personalizado. 
Para fazer isso, você precisa criar manualmente a estrutura inicial do aplicativo. Em seguida, você pode 
usarsam init para inicializar rapidamente seu aplicativo configurando um local de modelo personalizado.

Com base na sua seleção, aAWS SAM CLI cria o diretório inicial para o código de sua função do Lambda e 
as dependências dele.

Se o Lambda oferecer suporte a vários gerenciadores de dependências em seu tempo de execução, você 
será solicitado a escolher seu gerenciador de dependências preferido.

Escolha um tipo de pacote
Quando você escolhe um modelo de inícioAWS rápido e um tempo de execução, aAWS SAM CLI solicita 
que você selecione um tipo de pacote. O tipo de pacote determina como suas funções do Lambda são 
implantadas para uso com o serviço Lambda. Os dois tipos de pacotes suportados são:

1. Imagem de contêiner — contém o sistema operacional de base, o tempo de execução, as extensões do 
Lambda, o código da aplicação e dependências dele.
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2. Arquivo .zip — contém o código da aplicação e dependências dele.

Para saber mais sobre os tipos de pacotes de implantação, consulte os pacotes de implantação do 
Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

A seguir está um exemplo de estrutura de diretórios de um aplicativo com uma função Lambda 
empacotada como uma imagem de contêiner. AAWS SAM CLI baixa a imagem e cria umDockerfile no 
diretório da função para especificar a imagem.

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### Dockerfile
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

A seguir está um exemplo de estrutura de diretórios de um aplicativo com uma função empacotada como 
um arquivo de arquivos.zip.

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

ConfigurarAWS X-Ray o rastreamento
Você pode optar por ativar oAWS X-Ray rastreamento. Para saber mais, consulte O que éAWS X-Ray? no
Guia doAWS X-Ray desenvolvedor.

Se você ativar, aAWS SAM CLI configura seuAWS SAM modelo. Veja um exemplo a seguir.

Globals: 
  Function: 
    ... 
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    Tracing: Active 
  Api: 
    TracingEnabled: True

Configure o monitoramento com o Amazon CloudWatch Application Insights
Você pode optar por ativar o monitoramento usando o Amazon CloudWatch Application Insights. Para 
saber mais, consulte Amazon CloudWatch Application Insights no Guia CloudWatch do usuário da 
Amazon.

Se você ativar, aAWS SAM CLI configura seuAWS SAM modelo. Veja um exemplo a seguir.

Resources: 
  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
      AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

Nomeie a aplicação
Forneça um nome para a aplicação. AAWS SAM CLI cria uma pasta de nível superior para seu aplicativo 
usando esse nome.

Opções para sam init
Você pode usar a seguir algumas das principais opções que você pode usar com osam init comando. 
Para obter uma lista de todas as opções, consultesam init (p. 466).

Inicializar um aplicativo usando um local de modelo personalizado
Use a--location opção e forneça um local de modelo personalizado compatível. Veja um exemplo a 
seguir.

$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip

Inicialize um aplicativo sem o fluxo interativo
Use a--no-interactive opção e forneça suas opções de configuração na linha de comando para 
ignorar o fluxo interativo. Veja um exemplo a seguir.

$ sam init --no-interactive --runtime go1.x --name go-demo --dependency-manager mod --app-
template hello-world
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Solução de problemas
Para solucionar problemas daAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolução de problemas de CLI (p. 504).

Exemplos
Inicialize uma nova aplicação sem servidor usando o Hello WorldAWS Starter 
Template
Para este exemplo, consulte o Etapa 1: Inicializar a aplicação de amostra do Hello World (p. 27) Tutorial: 
Implantando um aplicativo Hello World.

Inicialize um novo aplicativo sem servidor com um local de modelo personalizado
Veja a seguir exemplos de como fornecer umGitHub local para seu modelo personalizado:

$ sam init --location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python
$ sam init --location git+sh://git@github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python.git
$ sam init --location hg+ssh://hg@bitbucket.org/repo/template-name

Este é um exemplo de um caminho de arquivo local:

$ sam init --location /path/to/template.zip

Este é um exemplo de um caminho que pode ser acessado por HTTPS:

$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip

Saiba mais
Para saber mais sobre o uso dosam init comando, consulte:

• AprendizagemAWS SAM: sam init — SérieServerless Land “AprendizagemAWS SAM” sobreYouTube.
• Estruturação de aplicativos sem servidor para uso com aAWS SAM CLI (Sessões com SAM S2E7) — 

Sessões com aAWS SAM série ativadaYouTube.

Usar o sam local
Use oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam local
para testar seus aplicativos sem servidor localmente.

Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).

Pré-requisitos
Para usarsam local, instale aAWS SAM CLI concluindo o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14).
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Antes de usarsam local, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41).
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• Usar o sam init (p. 68).
• Usar o sam build (p. 45).
• Usar o sam deploy (p. 54).

Usando osam local comando
Use osam local comando com qualquer um de seus subcomandos para realizar diferentes tipos de 
testes locais para seu aplicativo.

$ sam local <subcommand>

Para saber mais sobre o subcomando, consulte:

• sam local generate-event (p. 74)— GereAWS service (Serviço da AWS) eventos para testes locais.
• sam local invoke (p. 78)— Inicie uma invocação única de umaAWS Lambda função localmente.
• sam local start-api (p. 82)— Execute suas funções do Lambda usando um servidor HTTP local.
• sam local start-lambda (p. 86)— Execute suas funções do Lambda usando um servidor HTTP local 

para uso com os SDKsAWS CLI ou.

Usar o sam local generate-event
Use oAWS Serverless Application Modelsam local generate-event subcomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI) para gerar amostras de carga útil de eventos para suporteServiços da AWS. Em 
seguida, você pode modificar e passar esses eventos aos recursos locais para testes.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter uma lista de opções desam local generate-event comando, consulteum evento gerado 

no mesmo local (p. 474).

Um evento é um objeto JSON que é gerado quando umAWS service (Serviço da AWS) executa uma 
ação ou tarefa. Esses eventos contêm informações específicas, como os dados que foram processados 
ou a data e hora do evento. A maioriaServiços da AWS gera eventos e os eventos de cada serviço são 
formatados exclusivamente para seu serviço.

Os eventos gerados por um serviço são passados para outros serviços como fonte de eventos. Por 
exemplo, um item colocado em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pode gerar 
um evento. Esse evento pode então ser usado como fonte de evento para que umaAWS Lambda função 
processe ainda mais os dados.

Os eventos comsam local generate-event os quais você gera são formatados na mesma estrutura 
dos eventos reais criados peloAWS serviço. Você pode modificar o conteúdo desses eventos e usá-los 
para testar recursos em seu aplicativo.

Pré-requisitos

Para usarsam local generate-event, instale aAWS SAM CLI concluindo o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14).
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Antes de usarsam local generate-event, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41).
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• Usar o sam init (p. 68).
• Usar o sam build (p. 45).
• Usar o sam deploy (p. 54).

Gere de exemplo

Use osam local generate-event subcomandoAWS SAM CLI para gerar eventos para 
suporteServiços da AWS.

Para visualizar uma lista dos produtos,Serviços da AWS

1. Execute o seguinte:

$ sam local generate-event

2. A lista de suportadosServiços da AWS será exibida. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local generate-event
...
Commands: 
  alb 
  alexa-skills-kit 
  alexa-smart-home 
  apigateway 
  appsync 
  batch 
  cloudformation 
  ...

Para gerar um evento local

1. Executesam local generate-event e forneça o nome do serviço compatível. Isso exibirá uma 
lista de tipos de eventos que você pode gerar. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local generate-event s3

Usage: sam local generate-event s3 [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

Options: 
  -h, --help  Show this message and exit.

Commands: 
  batch-invocation  Generates an Amazon S3 Batch Operations Invocation Event 
  delete            Generates an Amazon S3 Delete Event 
  put               Generates an Amazon S3 Put Event

2. Para gerar o evento de amostra, executesam local generate-event, fornecendo o serviço e o 
tipo de evento.

$ sam local generate-event <service> <event>

Veja um exemplo a seguir.

$ sam local generate-event s3 put
{ 
  "Records": [ 
    { 
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      "eventVersion": "2.0", 
      "eventSource": "aws:s3", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z", 
      "eventName": "ObjectCreated:Put", 
      "userIdentity": { 
        "principalId": "EXAMPLE" 
      }, 
      "requestParameters": { 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789", 
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH" 
      }, 
      "s3": { 
        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "example-bucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "EXAMPLE" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "test/key", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef", 
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Esses eventos de amostra contêm valores de espaço reservado. Você pode modificar esses valores para 
referenciar recursos reais em seu aplicativo ou valores para ajudar nos testes locais.

Para modificar um evento de amostra

1. Você pode modificar os eventos de exemplo. Para visualizar suas opções, execute o seguinte:

$ sam local generate-event <service> <event> --help

Veja um exemplo a seguir.

$ sam local generate-event s3 put --help

Usage: sam local generate-event s3 put [OPTIONS]

Options: 
  --region TEXT       Specify the region name you'd like, otherwise the 
                      default = us-east-1 
  --partition TEXT    Specify the partition name you'd like, otherwise the 
                      default = aws 
  --bucket TEXT       Specify the bucket name you'd like, otherwise the 
                      default = example-bucket 
  --key TEXT          Specify the key name you'd like, otherwise the default = 
                      test/key 
  --debug             Turn on debug logging to print debug message generated 
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                      by AWS SAM CLI and display timestamps. 
  --config-file TEXT  Configuration file containing default parameter values. 
                      [default: samconfig.toml] 
  --config-env TEXT   Environment name specifying default parameter values in 
                      the configuration file.  [default: default] 
  -h, --help          Show this message and exit.

2. Use qualquer uma dessas opções no prompt de comando para modificar sua carga de evento de 
amostra. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local generate-event s3 put--bucket MyBucket

{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "2.0", 
      "eventSource": "aws:s3", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z", 
      "eventName": "ObjectCreated:Put", 
      "userIdentity": { 
        "principalId": "EXAMPLE" 
      }, 
      "requestParameters": { 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789", 
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH" 
      }, 
      "s3": { 
        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "MyBucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "EXAMPLE" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::MyBucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "test/key", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef", 
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Use eventos gerados para testes locais

Salve seus eventos gerados localmente e use outrossam local subcomandos para testar.

Para salvar seus eventos gerados localmente

• Execute o seguinte:

$ sam local generate-event <service> <event> <event-option> > <filename.json>
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A seguir está um exemplo de um evento sendo salvo como ums3.json arquivo naevents pasta do 
nosso projeto.

sam-app$ sam local generate-event s3 put --bucket MyBucket > events/s3.json

Para usar um evento gerado para testes locais

• Passe o evento com outrossam local subcomandos usando a--event opção.

Veja a seguir um exemplo de como usar os3.json evento para invocar nossa função Lambda 
localmente:

sam-app$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction

Invoking src/handlers/s3-json-logger.s3JsonLoggerHandler (nodejs18.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/nodejs:18-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/S3JsonLoggerFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128 Version: $LATEST
END RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128
REPORT RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128  Init Duration: 1.23 ms  
 Duration: 9371.93 ms      Billed Duration: 9372 ms        Memory Size: 128 MB     Max 
 Memory Used: 128 MB

Saiba mais

Para obter uma lista de todas assam local generate-event opções, consulteum evento gerado no 
mesmo local (p. 474).

Para uma demonstração do usosam local, consulte AWS SAMDesenvolvimento local. TestandoNuvem 
AWS recursos de ambientes de desenvolvimento locais na série Serverless Land Sessions with SAM 
onYouTube.

Usar o sam local invoke
Use oAWS Serverless Application Modelsam local invoke subcomando Command Line Interface 
(AWS SAMCLI) para iniciar uma invocação única de umaAWS Lambda função localmente.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter uma lista de opções desam local invoke comando, consultesam local invoke (p. 475).
• Para obter um exemplo de usosam local invoke durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento 

típico, consulteEtapa 6: (Opcional) Teste sua aplicação localmente (p. 37).

Pré-requisitos

Para usarsam local invoke, instale aAWS SAM CLI concluindo o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14).
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Antes de usarsam local invoke, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:
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• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41).
• Usar o sam init (p. 68).
• Usar o sam build (p. 45).
• Usar o sam deploy (p. 54).

Chamar uma função do Lambda localmente
Quando você executasam local invoke, aAWS SAM CLI assume que seu diretório de trabalho atual é 
o diretório raiz do seu projeto. AAWS SAM CLI primeiro procurará umtemplate.[yaml|yml] arquivo em 
uma.aws-sam subpasta. Se não for encontrado, aAWS SAM CLI procurará umtemplate.[yaml|yml]
arquivo em seu diretório de trabalho atual.

Para invocar uma função do Lambda localmente

1. No diretório raiz do projeto, execute o comando a seguir:

$ sam local invoke <options>

2. Se seu aplicativo contiver mais de uma função, forneça o ID lógico da função. Veja um exemplo a 
seguir.

$ sam local invoke HelloWorldFunction

3. AAWS SAM CLI cria sua função em um contêiner local usandoDocker. Em seguida, ele invoca sua 
função e gera a resposta da sua função.

Veja um exemplo a seguir.

$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is out of date and will be updated to the latest runtime. To skip this, 
 pass in the parameter --skip-pull-image
Building 
 image....................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df Version: $LATEST
END RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df
REPORT RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df  Init Duration: 1.09 ms  
 Duration: 608.42 ms       Billed Duration: 609 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory 
 Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}% 

Gerenciar logs do

Ao usarsam local invoke, a saída em tempo de execução da função Lambda (por exemplo, registros) 
é enviada parastderr e o resultado da função Lambda é enviado parastdout.

Este é um exemplo de uma função básica do Lambda:

def handler(event, context): 
    print("some log") # this goes to stderr 
    return "hello world" # this goes to stdout

Você pode salvar essas saídas padrão. Veja um exemplo a seguir.
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$ sam local invoke 1> stdout.log
...

$ cat stdout.log
"hello world"

$ sam local invoke 2> stderr.log
...

$ cat stderr.log
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.
Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46
REPORT RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46  Init Duration: 0.91 ms  Duration: 
 589.19 ms Billed Duration: 590 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB 

Você pode usar essas saídas padrão para automatizar ainda mais seus processos de desenvolvimento 
local.

Opções

Passe eventos personalizados para invocar a função Lambda

Para passar um evento para a função Lambda, use a--event opção. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction

Você pode criar eventos com osam local generate-event subcomando. Para saber mais, consulte
Usar o sam local generate-event (p. 74).

Passe variáveis de ambiente ao invocar sua função Lambda

Se sua função Lambda usa variáveis de ambiente, você pode passá-las durante o teste local com a--
env-vars opção. Essa é uma ótima maneira de testar uma função do Lambda localmente com serviços 
em seu aplicativo que já estão implantados na nuvem. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local invoke --env-vars locals.json

Especificar um modelo ou função

Para especificar um modelo para aAWS SAM CLI referenciar, use a--template opção. AAWS SAM CLI 
carregará apenas esseAWS SAM modelo e os recursos para os quais ele aponta.

Para invocar uma função de um aplicativo ou pilha aninhada, forneça o ID lógico do aplicativo ou da pilha 
junto com o ID lógico da função. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local invoke StackLogicalId/FunctionLogicalId

Teste uma função do Lambda no seuTerraform projeto

Use a--hook-name opção para testar localmente as funções do Lambda de seusTerraform projetos. Para 
saber mais, consulte Usando aAWS SAM CLI com o Terraform para depuração e testes locais (p. 440).
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Veja um exemplo a seguir.

$ sam local invoke --hook-name terraform --beta-features

Práticas recomendadas
Se seu aplicativo tiver um.aws-sam diretório em execuçãosam build, certifique-se de executá-losam 
build sempre que atualizar o código da função. Em seguida, executesam local invoke para testar 
localmente seu código de função atualizado.

O teste local é uma ótima solução para desenvolvimento e testes rápidos antes da implantação na nuvem. 
No entanto, os testes locais não validam tudo, como as permissões entre seus recursos na nuvem. Tanto 
quanto possível, teste seus aplicativos na nuvem. Recomendamos o usosam sync (p. 88) para 
acelerar seus fluxos de trabalho de teste em nuvem.

Exemplos

Gere um evento de amostra do Amazon API Gateway e use-o para invocar uma função Lambda 
localmente

Primeiro, geramos uma carga de evento da API API Gateway HTTP e a salvamos em nossaevents pasta.

$ sam local generate-event apigateway http-api-proxy > events/apigateway_event.json

Em seguida, modificamos nossa função Lambda para retornar um valor de parâmetro do evento.

def lambda_handler(event, context): 
    print("HelloWorldFunction invoked") 
    return { 
        "statusCode": 200, 
        "body": json.dumps({ 
            "message": event['queryStringParameters']['parameter2'], 
        }), 
    }

Em seguida, invocamos localmente nossa função Lambda e fornecemos nosso evento personalizado.

$ sam local invoke --event events/apigateway_event.json

Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms  Duration: 
 564.07 ms       Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"value\"}"}%

Passe variáveis de ambiente ao invocar uma função Lambda localmente

Esse aplicativo tem uma função Lambda que usa uma variável de ambiente para o nome de uma tabela do 
Amazon DynamoDB. Este é um exemplo da função definida noAWS SAM modelo:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  getAllItemsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler 
      Description: get all items 
      Policies: 
        - DynamoDBReadPolicy: 
            TableName: !Ref SampleTable 
      Environment: 
        Variables: 
          SAMPLE_TABLE: !Ref SampleTable
...

Queremos testar localmente nossa função Lambda enquanto ela interage com nossa tabela do DynamoDB 
na nuvem. Para fazer isso, criamos nosso arquivo de variáveis de ambiente e o salvamos no diretório raiz 
do nosso projeto comolocals.json. O valor fornecido aqui paraSAMPLE_TABLE referência à nossa 
tabela do DynamoDB na nuvem.

{ 
    "getAllItemsFunction": { 
        "SAMPLE_TABLE": "dev-demo-SampleTable-1U991234LD5UM98" 
    }
}

Em seguida, executamossam local invoke e passamos nossas variáveis de ambiente com a--env-
vars opção.

$ sam local invoke getAllItemsFunction --env-vars locals.json

Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms  Duration: 
 564.07 ms       Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode":200,"body":"{}"}

Saiba mais

Para obter uma lista de todas assam local invoke opções, consultesam local invoke (p. 475).

Para uma demonstração do usosam local, consulte AWS SAMDesenvolvimento local. TestandoNuvem 
AWS recursos de ambientes de desenvolvimento locais na série Serverless Land Sessions with SAM 
onYouTube.

Usar o sam local start-api
Use oAWS Serverless Application Modelsam local start-api subcomando Command Line Interface 
(AWS SAMCLI) para executar suasAWS Lambda funções localmente e testar por meio de um host de 
servidor HTTP local. Esse tipo de teste é útil para funções do Lambda que são invocadas por um endpoint 
do Amazon API Gateway.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter uma lista de opções desam local start-api comando, consultemesma API de 

inicialização local (p. 477).
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• Para obter um exemplo de usosam local start-api durante um fluxo de trabalho de 
desenvolvimento típico, consulteEtapa 6: (Opcional) Teste sua aplicação localmente (p. 37).

Pré-requisitos

Para usarsam local start-api, instale aAWS SAM CLI concluindo o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14).
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Antes de usarsam local start-api, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41).
• Usar o sam init (p. 68).
• Usar o sam build (p. 45).
• Usar o sam deploy (p. 54).

Usando sam start-api local

Quando você executasam local start-api, aAWS SAM CLI assume que seu diretório de trabalho 
atual é o diretório raiz do seu projeto. AAWS SAM CLI primeiro procurará umtemplate.[yaml|yml]
arquivo em uma.aws-sam subpasta. Se não for encontrado, aAWS SAM CLI procurará umtemplate.
[yaml|yml] arquivo em seu diretório de trabalho atual.

Para iniciar um servidor HTTP local

1. No diretório raiz do projeto, execute o comando a seguir:

$ sam local start-api <options>

2. AAWS SAM CLI cria suas funções do Lambda em umDocker contêiner local. Em seguida, ele gera o 
endereço local do endpoint do seu servidor HTTP. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local start-api

Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM 
 CLI if you update your AWS SAM template
2023-04-12 14:41:05 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000

3. Você pode invocar sua função do Lambda no navegador ou no prompt de comando. Veja um exemplo 
a seguir.

sam-app$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
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{"message": "Hello world!"}%

4. Ao fazer alterações no código da função do Lambda, considere o seguinte para atualizar seu servidor 
HTTP local:

• Se seu aplicativo não tiver um.aws-sam diretório e sua função usar uma linguagem interpretada, 
aAWS SAM CLI atualizará automaticamente sua função criando um novo contêiner e hospedando-
o.

• Se seu aplicativo tiver um.aws-sam diretório, você precisará executá-losam build para atualizar 
sua função. Em seguida, executesam local start-api novamente para hospedar a função.

• Se sua função usa uma linguagem compilada ou se seu projeto exige suporte a pacotes complexos, 
execute sua própria solução de compilação para atualizar sua função. Em seguida, executesam 
local start-api novamente para hospedar a função.

Funções do Lambda que usam autorizadores Lambda
Note

Esse recurso é novo naAWS SAM CLI versão 1.80.0. Para atualizar, consulte Atualizando aAWS 
SAM CLI (p. 499).

Para funções Lambda que usam autorizadores Lambda, aAWS SAM CLI invocará automaticamente seu 
autorizador Lambda antes de invocar seu endpoint de função Lambda.

Veja a seguir um exemplo de como iniciar um servidor HTTP local para uma função que usa um 
autorizador Lambda:

$ sam local start-api
2023-04-17 15:02:13 Attaching import module proxy for analyzing dynamic imports

AWS SAM CLI does not guarantee 100% fidelity between authorizers locally
and authorizers deployed on AWS. Any application critical behavior should
be validated thoroughly before deploying to production.

Testing application behaviour against authorizers deployed on AWS can be done using the sam 
 sync command.

Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/authorized-request [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM CLI 
 if you update your AWS SAM template
2023-04-17 15:02:13 WARNING: This is a development server. Do not use it in a production 
 deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000
2023-04-17 15:02:13 Press CTRL+C to quit

Quando você invoca seu endpoint de função Lambda por meio do servidor HTTP local, aAWS SAM CLI 
primeiro invoca seu autorizador Lambda. Se a autorização for bem-sucedida, aAWS SAM CLI invocará seu 
endpoint da função Lambda. Veja um exemplo a seguir.

$ curl http://127.0.0.1:3000/authorized-request --header "header:my_token"
{"message": "from authorizer"}%

Invoking app.authorizer_handler (python3.8)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0 Version: $LATEST
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END RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0
REPORT RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0    Init Duration: 1.08 ms    
 Duration: 628.26 msBilled Duration: 629 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 128 
 MB
Invoking app.request_handler (python3.8)
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff Version: $LATEST
END RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff
REPORT RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff    Init Duration: 0.95 ms    
 Duration: 659.13 msBilled Duration: 660 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 128 
 MB
No Content-Type given. Defaulting to 'application/json'.
2023-04-17 15:03:03 127.0.0.1 - - [17/Apr/2023 15:03:03] "GET /authorized-request HTTP/1.1" 
 200 -

Opções
Reutilize continuamente contêineres para acelerar as invocações de funções locais

Por padrão, aAWS SAM CLI cria um novo contêiner toda vez que sua função é chamada por meio do 
servidor HTTP local. Use a--warm-containers opção de reutilizar automaticamente seu contêiner 
para invocações de funções. Isso acelera o tempo necessário para aAWS SAM CLI preparar sua função 
Lambda para invocação local. Você pode personalizar ainda mais essa opção fornecendo olazy
argumentoeager or.

• eager— Os contêineres para todas as funções são carregados na inicialização e persistem entre as 
invocações.

• lazy— Os contêineres só são carregados quando cada função é invocada pela primeira vez. Eles então 
persistem para invocações adicionais.

Veja um exemplo a seguir.

$ sam local start-api --warm-containers eager

Ao usar--warm-containers e modificar seu código de função do Lambda:

• Se seu aplicativo tiver um.aws-sam diretório, executesam build para atualizar seu código de função 
nos artefatos de compilação do seu aplicativo.

• Quando uma alteração de código é detectada, aAWS SAM CLI desliga automaticamente o contêiner de 
funções do Lambda.

• Quando você invoca a função novamente, aAWS SAM CLI cria automaticamente um novo contêiner.

Especifique uma imagem de contêiner para usar em suas funções do Lambda

Por padrão, aAWS SAM CLI usa imagens de base do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
para invocar suas funções no local da. Use a--invoke-image opção para referenciar uma imagem de 
contêiner personalizada. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local start-api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8

Você pode especificar a função a ser usada com a imagem personalizada do contêiner. Veja um exemplo 
a seguir.

$ sam local start-api --invoke-image Function1=amazon/aws/sam-cli-emulation-image-python3.8
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Especifique um modelo para testar localmente

Para especificar um modelo para aAWS SAM CLI referenciar, use a--template opção. AAWS SAM CLI 
carregará apenas esseAWS SAM modelo e os recursos para os quais ele aponta. Veja um exemplo a 
seguir.

$ sam local start-api --template myTemplate.yaml

Especifique o ambiente de desenvolvimento hospedeiro de sua função Lambda

Por padrão, osam local start-api subcomando cria um servidor HTTP usandolocalhost com 
endereço IP127.0.0.1. Você pode personalizar esses valores se seu ambiente de desenvolvimento local 
estiver isolado da sua máquina local.

Use a--container-host opção para especificar um host. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local start-api --container-host host.docker.internal

Use a--container-host-interface opção para especificar o endereço IP da rede host à qual as 
portas do contêiner devem se vincular. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local start-api --container-host-interface 0.0.0.0

Práticas recomendadas

Se seu aplicativo tiver um.aws-sam diretório em execuçãosam build, certifique-se de executá-losam 
build sempre que atualizar o código da função. Em seguida, executesam local start-api para 
testar localmente seu código de função atualizado.

O teste local é uma ótima solução para desenvolvimento e testes rápidos antes da implantação na nuvem. 
No entanto, os testes locais não validam tudo, como as permissões entre seus recursos na nuvem. Tanto 
quanto possível, teste seus aplicativos na nuvem. Recomendamos o usosam sync (p. 88) para 
acelerar seus fluxos de trabalho de teste em nuvem.

Saiba mais

Para obter uma lista de todas assam local start-api opções, consultemesma API de inicialização 
local (p. 477).

Usar o sam local start-lambda
Use oAWS Serverless Application Modelsam local start-lambda subcomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI) para invocar suaAWS Lambda função por meio doAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) ou dos SDKs. Esse comando inicia um endpoint local que emulaAWS Lambda.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter uma lista de opções desam local start-lambda comando, consultesam local start-

lambda (p. 480).

Pré-requisitos

Para usarsam local start-lambda, instale aAWS SAM CLI concluindo o seguinte:

• Pré-requisitos da AWS SAM (p. 14).
• Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).
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Antes de usarsam local start-lambda, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

• Como configurar a CLI do AWS SAM (p. 41).
• Usar o sam init (p. 68).
• Usar o sam build (p. 45).
• Usar o sam deploy (p. 54).

Usando sam start-lambda local

Quando você executasam local start-lambda, aAWS SAM CLI assume que seu diretório de trabalho 
atual é o diretório raiz do seu projeto. AAWS SAM CLI primeiro procurará umtemplate.[yaml|yml]
arquivo em uma.aws-sam subpasta. Se não for encontrado, aAWS SAM CLI procurará umtemplate.
[yaml|yml] arquivo em seu diretório de trabalho atual.

Para usar sam start-lambda local

1. No diretório raiz do projeto, execute a comando a seguir:

$ sam local start-lambda <options>

2. AAWS SAM CLI cria suas funções do Lambda em umDocker contêiner local. Em seguida, ele envia o 
endereço local para o endpoint do servidor HTTP. Veja um exemplo a seguir.

$ sam local start-lambda
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/hello_world as /var/task:ro,delegated, inside runtime 
 container
Containers Initialization is done.
Starting the Local Lambda Service. You can now invoke your Lambda Functions defined in 
 your template through the endpoint.
2023-04-13 07:25:43 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3001
2023-04-13 07:25:43 Press CTRL+C to quit

3. Use os SDKsAWS CLI ou para chamar sua função do Lambda localmente.

Veja a seguir um exemplo usando oAWS CLI:

$ aws lambda invoke --function-name "HelloWorldFunction" --endpoint-
url "http://127.0.0.1:3001" --no-verify-ssl out.txt
    
StatusCode: 200
(END)

Veja a seguir um exemplo usando oAWSSDK forPython:

import boto3
from botocore.config import Config
from botocore import UNSIGNED

lambda_client = boto3.client('lambda', 
                             endpoint_url="http://127.0.0.1:3001", 
                             use_ssl=False, 
                             verify=False, 
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                             config=Config(signature_version=UNSIGNED, 
                                           read_timeout=1, 
                                           retries={'max_attempts': 0} 
                                           ) 
                            )
lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

Opções
Especificar um modelo

Para especificar um modelo para aAWS SAM CLI referenciar, use a--template opção. AAWS SAM CLI 
carregará apenas esseAWS SAM modelo e os recursos para os quais ele aponta. Veja um exemplo a 
seguir.

$ sam local start-lambda --template myTemplate.yaml

Práticas recomendadas
Se seu aplicativo tiver um.aws-sam diretório em execuçãosam build, certifique-se de executá-losam 
build sempre que atualizar o código da função. Em seguida, executesam local start-lambda para 
testar localmente seu código de função atualizado.

O teste local é uma ótima solução para desenvolvimento e testes rápidos antes da implantação na nuvem. 
No entanto, os testes locais não validam tudo, como as permissões entre seus recursos na nuvem. Tanto 
quanto possível, teste seus aplicativos na nuvem. Recomendamos o usosam sync (p. 88) para 
acelerar seus fluxos de trabalho de teste em nuvem.

Saiba mais
Para obter uma lista de todas assam local start-lambda opções, consultesam local start-
lambda (p. 480).

Usar o sam sync
OAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam sync fornece 
opções para sincronizar rapidamente as alterações locais do aplicativo comNuvem AWS o. Usesam sync
ao desenvolver seus aplicativos para:

1. Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais noNuvem AWS.
2. Personalize quais alterações locais são sincronizadas comNuvem AWS o.
3. Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação.

Comsam sync, você pode criar um fluxo de trabalho de desenvolvimento rápido que reduz o tempo 
necessário para sincronizar suas alterações locais na nuvem para testes e validação.

Note

Osam sync comando é recomendado para ambientes de desenvolvimento. Para ambientes de 
produção, recomendamos usarsam deploy ou configurar um pipeline de integração e entrega 
contínuas (CI/CD). Para saber mais, consulte Implantação de aplicações sem servidor (p. 412).

Osam sync comando faz parte doAWS SAMAccelerate. AWS SAMAcceleratefornece ferramentas que 
você pode usar para acelerar a experiência de desenvolvimento e teste de aplicativos sem servidor 
noNuvem AWS.

Tópicos
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• Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais noNuvem AWS (p. 89)
• Personalize quais alterações locais são sincronizadas com oNuvem AWS (p. 90)
• Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação (p. 90)
• Opções para o comando sam sync (p. 90)
• Solução de problemas (p. 91)
• Exemplos (p. 91)
• Saiba mais (p. 96)

Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais 
noNuvem AWS
Executesam sync com a--watch opção de começar a sincronizar seu aplicativo comNuvem AWS o. Isso 
não faz o o o o o o o:

1. Crie seu aplicativo — Esse processo é semelhante ao uso dosam build comando.
2. Implante seu aplicativo — AAWS SAM CLI implanta seu aplicativoAWS CloudFormation usando suas 

configurações padrão. Os seguintes valores padrão são usados:
a. AWScredenciais e configurações gerais encontradas em sua pasta de.aws usuário.
b. Configurações de implantação do aplicativo encontradas nosamconfig.toml arquivo do seu 

aplicativo.

Se os valores padrão não forem encontrados, aAWS SAM CLI informará você e sairá do processo de 
sincronização.

3. Fique atento às mudanças locais — AAWS SAM CLI continua em execução e observa as alterações 
locais em seu aplicativo. É isso que a--watch opção oferece.

Essa opção pode estar ativada por padrão. Para ver os valores padrão, consulte osamconfig.toml
arquivo do seu aplicativo. O seguinte é um arquivo de exemplo:

...
[default.sync]
[default.sync.parameters]
watch = true
...

4. Sincronize alterações locais com oNuvem AWS — Quando você faz alterações locais, aAWS SAM CLI 
detecta e sincroniza essas alterações com oNuvem AWS por meio do método mais rápido disponível. 
Dependendo do tipo de alteração, o seguinte pode ocorrer:
a. Se seu recurso atualizado oferecer suporte a APIs deAWS serviço, aAWS SAM CLI o usará para 

implantar suas alterações. Isso resulta em uma sincronização rápida para atualizar seu recurso 
noNuvem AWS.

b. Se seu recurso atualizado não oferecer suporte a APIs deAWS serviço, aAWS SAM CLI executará 
umaAWS CloudFormation implantação. Isso atualiza todo o seu aplicativo noNuvem AWS. Embora 
não seja tão rápido, ele evita que você precise iniciar manualmente uma implantação.

Como osam sync comando atualiza automaticamente seu aplicativo noNuvem AWS, ele é recomendado 
somente para ambientes de desenvolvimento. Confirme: Confirme:sam sync

**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
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 [Y/n]: ENTER

Personalize quais alterações locais são sincronizadas com 
oNuvem AWS
Forneça opções para personalizar quais alterações locais são sincronizadas comNuvem AWS o. Isso pode 
acelerar o tempo necessário para ver suas mudanças locais na nuvem para testes e validação.

Por exemplo, forneça a--code opção de sincronizar somente alterações de código, como código deAWS 
Lambda função. Durante o desenvolvimento, se você se concentrar especificamente no código Lambda, 
isso colocará suas alterações na nuvem rapidamente para testes e validação. Veja um exemplo a seguir.

$ sam sync --code --watch

Para sincronizar somente alterações de código para uma função ou camada específica do Lambda, use 
a--resource-id opção. Veja um exemplo a seguir.

$ sam sync --code --resource-id HelloWorldFunction --resource-id HelloWorldLayer

Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação
Osam sync comando localiza automaticamente o método mais rápido disponível para atualizar seu 
aplicativo noNuvem AWS. Isso pode acelerar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste em 
nuvem. Ao utilizar as APIs deAWS serviço, você pode desenvolver, sincronizar e testar rapidamente os 
recursos suportados. Para obter um exemplo prático, consulte Módulo 6 -AWS SAM Acelere noAWS SAM 
Workshop Completo.

Opções para o comando sam sync
A seguir estão algumas das principais opções que você pode usar para modificar osam sync comando. 
Para obter uma lista de todas as opções, consultemesma sincronização (p. 490).

Execute umaAWS CloudFormation implantação única
Use a--no-watch opção para desativar a sincronização automática. Veja um exemplo a seguir.

$ sam sync --no-watch

AAWS SAM CLI executará umaAWS CloudFormation implantação única. Esse comando agrupa as ações 
executadas pelossam deploy comandossam build e.

Ignore aAWS CloudFormation implantação inicial
Você pode personalizar se umaAWS CloudFormation implantação é necessária toda vez quesam sync é 
executada.

• Forneça--no-skip-deploy-sync para exigir umaAWS CloudFormation implantação toda 
vezsam sync que for executado. Isso garante que sua infraestrutura local seja sincronizadaAWS 
CloudFormation, evitando desvios. O uso dessa opção adiciona mais tempo ao seu fluxo de trabalho de 
desenvolvimento e teste.

• Forneça--skip-deploy-sync para tornarAWS CloudFormation a implantação opcional. AAWS 
SAM CLI comparará seuAWS SAM modelo local com seuAWS CloudFormation modelo implantado e 
ignorará aAWS CloudFormation implantação inicial se uma alteração não for detectada. Ignorar aAWS 
CloudFormation implantação pode economizar tempo ao sincronizar as alterações locais comNuvem 
AWS o.
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Se nenhuma alteração for detectada, aAWS SAM CLI ainda executará umaAWS CloudFormation 
implantação nos seguintes cenários:
• Se já passaram 7 dias ou mais desde sua últimaAWS CloudFormation implantação.
• Se um grande número de alterações no código de função do Lambda for detectado, aAWS 

CloudFormation implantação é o método mais rápido para atualizar seu aplicativo.

Veja um exemplo a seguir.

$ sam sync --skip-deploy-sync

Sincronizar um recurso de uma pilha aninhada

Para sincronizar um recurso de uma pilha aninhada

1. Forneça a pilha raiz usando--stack-name.
2. Identifique o recurso na pilha aninhada usando o seguinte formato:nestedStackId/resourceId.
3. Forneça o recurso na pilha aninhada usando--resource-id.

Veja um exemplo a seguir.

$ sam sync --code --stack-name sam-app --resource-id myNestedStack/HelloWorldFunction

Para obter mais informações sobre como criar aplicativos aninhados, consulteUso de aplicativos 
aninhados (p. 366).

Especifique umaAWS CloudFormation pilha específica para atualizar
Para especificar umaAWS CloudFormation pilha específica para atualização, forneça a--stack-name
opção. Veja um exemplo a seguir.

$ sam sync --stack-name dev-sam-app

Solução de problemas
Para solucionar problemas daAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolução de problemas de CLI (p. 504).

Exemplos
Usando sam sync para atualizar o aplicativo Hello World
Neste exemplo, começamos inicializando o aplicativo Hello World de amostra. Para saber mais sobre esse 
aplicativo, consulteTutorial: Implantando um aplicativo Hello World (p. 26).

sam syncA execução inicia o processo de criação e implantação.

$ sam sync
    
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to 
 upload your code without
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation stack.
**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

91



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
sam sync

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]:
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest file is changed (new hash: 3298f13049d19cffaa37ca931dd4d421) or dependency folder 
 (.aws-sam/deps/0663e6fe-a888-4efb-b908-e2344261e9c7) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f --
stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-17 11:17:19 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        LogicalResourceId   
                 ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 Transformation succeeded
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              Resource creation Initiated
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   Resource creation Initiated 
                                                                        ack
CREATE_COMPLETE                     AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              -
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 Resource creation Initiated
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CREATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Resource creation Initiated 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   Resource creation Initiated 
                                                                        5f9d
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
CREATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVMO2PJIYF

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack creation succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.

Quando a implantação estiver concluída, modificamos oHelloWorldFunction código. AAWS SAM 
CLI detecta essa alteração e sincroniza nosso aplicativo comNuvem AWS o. ComoAWS Lambda suporta 
APIsAWS de serviço, uma sincronização rápida é executada.

Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...

93



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
sam sync

Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.

Em seguida, modificamos nosso endpoint de API noAWS SAM modelo do aplicativo. Nós mudamos/
hello para/helloworld.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    ... 
    Properties: 
      ... 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /helloworld
            Method: get

Como o recurso Amazon API Gateway não oferece suporte à APIAWS de serviço, aAWS SAM CLI executa 
automaticamente umaAWS CloudFormation implantação. Veja a seguir um exemplo de saída:

Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9 --
stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-17 14:41:18 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ResourceStatus                      ResourceType                        LogicalResourceId   
                 ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 Transformation succeeded
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   - 
                                                                        d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Requested update requires the 
                                                                        ssionProd           
                 creation of a new physical 
                                                                                            
                 resource; hence creating one.
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Resource creation Initiated 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   Resource creation Initiated 
                                                                        d3cd
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   - 
                                                                        d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
SS
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
DELETE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
DELETE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
sam sync

Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVMO2PJIYF

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack update succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.

Saiba mais
Para obter uma descrição de todas assam sync opções, consultemesma sincronização (p. 490).
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AWS Serverless Application 
Model(AWS SAM) especificação

Você usa aAWS SAM especificação para definir seu aplicativo sem servidor. Esta seção fornece detalhes 
das seções deAWS SAM modelo, tipos de recursos, propriedades de recursos, tipos de dados, atributos de 
recursos, funções intrínsecas e extensões do API Gateway que você pode usar emAWS SAM modelos.

AWS SAMos modelos são uma extensão dosAWS CloudFormation modelos, com alguns componentes 
adicionais que facilitam o trabalho com eles. Para obter a referência completa dosAWS CloudFormation 
modelos, consulte ReferênciaAWS CloudFormation de modelo no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Tópicos
• AWS SAMAnatomia do modelo (p. 97)
• AWS SAMReferência de propriedades e recursos (p. 103)
• Atributos de recursos (p. 292)
• Funções intrínsecas (p. 294)
• AWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294)
• Extensões do API Gateway (p. 305)

AWS SAMAnatomia do modelo
UmaAWS SAMarquivo de modelo segue de perto o formato de umAWS CloudFormationarquivo de 
modelo, que é descrito emAnatomia do modelonoAWS CloudFormationGuia do usuário do. As principais 
diferenças entreAWS SAMArquivos de modelo do eAWS CloudFormationos arquivos de modelo são os 
seguintes:

• Transforme declaração. A declaraçãoTransform: AWS::Serverless-2016-10-31é necessário 
paraAWS SAMArquivos de modelo do. Esta declaração identifica umAWS CloudFormationmodelo 
do como um arquivo de modeloAWS SAMarquivo de modelo do. Para obter mais informações sobre 
transformações, consulteTransformaçãonoAWS CloudFormationGuia do usuário do.

• Seção Globals. OGlobalsé exclusiva doAWS SAM. Ele define propriedades comuns a todas as suas 
funções e APIs sem servidor. Tudo oAWS::Serverless::Function,AWS::Serverless::Api, 
eAWS::Serverless::SimpleTableOs recursos herdam as propriedades que são definidas 
naGlobalsseção. Para obter mais informações sobre esta seção, consulteSeção global doAWS SAM 
modelo (p. 100).

• Seção de recursos. DentroAWS SAMOs modelos doResourcesseção pode conter uma combinação 
deAWS CloudFormationrecursos eAWS SAMrecursos da AWS. Para obter mais informações sobreAWS 
CloudFormationrecursos, consulteAWSReferência de tipos de propriedades e recursos danoAWS 
CloudFormationGuia do usuário do. Para obter mais informações sobre recursos do AWS SAM, consulte
AWS SAMReferência de propriedades e recursos (p. 103).

• Seção de parâmetros. Objetos declarados naParametersseção causa osam deploy --
guidedcomando para apresentar prompts adicionais ao usuário. Para obter exemplos de objetos 
declarados e os prompts correspondentes, consultesam deploy (p. 462)noAWS SAMReferência de 
comandos da CLI.

Todas as outras seções de umAWS SAMarquivo de modelo corresponde aoAWS CloudFormationseção de 
arquivo de modelo com o mesmo nome.
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YAML
O exemplo a seguir mostra um modelo de estilhaço formatado em YAML.

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Globals: 
   set of globals

Description: 
   String

Metadata: 
   template metadata

Parameters: 
   set of parameters

Mappings: 
   set of mappings

Conditions: 
   set of conditions

Resources: 
   set of resources

Outputs: 
   set of outputs

Seções do modelo
AWS SAMOs modelos podem incluir várias seções principais. Somente oTransformeResourcesseções 
são necessárias.

Você pode incluir seções de modelo em qualquer ordem. No entanto, à medida que você cria o modelo, 
pode ser útil usar a ordem lógica que é mostrada na lista a seguir. Isso ocorre porque os valores em uma 
seção podem se referir a valores de uma seção anterior.

Transformar (obrigatório)

para oAWS SAMmodelos, você deve incluir esta seção com um valor 
deAWS::Serverless-2016-10-31.

Transformações adicionais são opcionais. Para obter mais informações sobre transformações, 
consulteTransformaçãonoAWS CloudFormationGuia do usuário do.

Globals (opcional) (p. 100)

Propriedades que são comuns a todas as funções sem servidor, APIs e tabelas 
simples. Tudo oAWS::Serverless::Function,AWS::Serverless::Api, 
eAWS::Serverless::SimpleTableOs recursos herdam as propriedades que são definidas 
naGlobalsseção.

Esta seção é exclusiva doAWS SAM. Não há uma seção correspondente emAWS 
CloudFormationModelos do.

Description (opcional)

Uma sequência de texto que descreve o modelo.
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Esta seção corresponde diretamente aoDescriptionseção deAWS CloudFormationModelos do.
Metadata (opcional)

Os objetos que fornecem informações adicionais sobre o modelo.

Esta seção corresponde diretamente aoMetadataseção deAWS CloudFormationModelos do.
Parameters (opcional)

Os valores a serem passados para seu modelo em tempo de execução (ao criar ou atualizar uma 
pilha). Você pode fazer referência a parâmetros nas seções Resources e Outputs do modelo.

Valores que são passados usando o--parameter-overridesdo parâmetro dosam 
deploycomando — e entradas no arquivo de configuração — adotam precendência sobre 
as entradas naAWS SAMarquivo de modelo do. Para obter mais informações sobre osam 
deploycomando, consultesam deploy (p. 462)noAWS SAMReferência de comandos da CLI. Para 
obter mais informações sobre o arquivo de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração 
da CLI (p. 495).

Mappings (opcional)

Um mapeamento de chaves e valores associados que você pode usar para especificar 
valores de parâmetros condicionais, semelhante a uma tabela de pesquisa. Você pode fazer 
correspondência de uma chave a um valor correspondente usando oFn::FindInMapfunção 
intrínseca noResourceseOutputsSeções.

Esta seção corresponde diretamente aoMappingsseção deAWS CloudFormationModelos do.
Conditions (opcional)

As condições que controlam se determinados recursos são criados ou se determinadas propriedades 
de recursos são atribuídas a um valor durante a criação ou a atualização da pilha. Por exemplo, 
condicionalmente, você pode criar um recurso que depende de se a pilha é de um ambiente de teste 
ou de produção.

Esta seção corresponde diretamente aoConditionsseção deAWS CloudFormationModelos do.
Resources (obrigatório)

Os recursos da pilha e suas propriedades, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você pode fazer 
referência a recursos nas seções Resources e Outputs do modelo.

Esta seção é semelhante àResourcesseção deAWS CloudFormationModelos do. DentroAWS 
SAMmodelos, esta seção pode conterAWS SAMrecursos além deAWS CloudFormationrecursos da 
AWS.

Outputs (opcional)

Os valores que são retornados sempre que você visualiza as propriedades da pilha. Por exemplo, 
você pode declarar uma saída para o nome de um bucket do S3 e, em seguida, chamar oaws 
cloudformation describe-stacks AWS Command Line Interface(AWS CLI) para visualizar o 
nome.

Esta seção corresponde diretamente aoOutputsseção deAWS CloudFormationModelos do.

Próximas etapas
Para baixar e implantar um aplicativo sem servidor de amostra que contém umAWS SAMmodelo do, 
consulteConceitos básicos do AWS SAM (p. 14)e siga as instruções emTutorial: Implantando um aplicativo 
Hello World (p. 26).
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Seção global doAWS SAM modelo
Às vezes, os recursos que você declara em umAWS SAM modelo têm configurações comuns. Por 
exemplo, você pode ter um aplicativo com váriosAWS::Serverless::Function recursos que 
tenhamCors configurações idênticasRuntimeMemoryVPCConfigEnvironment,, e. Em vez de duplicar 
essas informações em cada recurso, você pode declará-las uma vez naGlobals seção e deixar que seus 
recursos as herdem.

AGlobals seção é suportada 
pelosAWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::Api,AWS::Serverless::HttpApi, 
eAWS::Serverless::SimpleTable recursos.

Exemplo:

Globals: 
  Function: 
    Runtime: nodejs12.x 
    Timeout: 180 
    Handler: index.handler 
    Environment: 
      Variables: 
        TABLE_NAME: data-table

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          MESSAGE: "Hello From SAM" 

  ThumbnailFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        Thumbnail: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /thumbnail 
            Method: POST

Neste exemplo,ThumbnailFunction use “nodejs12.x” paraRuntime, “180" segundos paraTimeout
e “index.handler” paraHandler.HelloWorldFunction HelloWorldFunctionadiciona a variável de 
ambiente MESSAGE, além do TABLE_NAME herdado. ThumbnailFunctionherda todas asGlobals
propriedades e adiciona uma fonte de eventos da API.

Recursos e propriedades compatíveis
AWS SAMoferece suporte aos seguintes recursos e propriedades.

Globals: 
  Function: 
    Handler: 
    Runtime: 
    CodeUri: 
    DeadLetterQueue: 
    Description: 
    MemorySize: 
    Timeout: 
    VpcConfig: 
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    Environment: 
    Tags: 
    Tracing: 
    KmsKeyArn: 
    Layers: 
    AutoPublishAlias: 
    DeploymentPreference: 
    PermissionsBoundary: 
    ReservedConcurrentExecutions: 
    ProvisionedConcurrencyConfig: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
    EventInvokeConfig: 
    Architectures: 
    EphemeralStorage: 

  Api: 
    Auth: 
    Name: 
    DefinitionUri: 
    CacheClusterEnabled: 
    CacheClusterSize: 
    Variables: 
    EndpointConfiguration: 
    MethodSettings: 
    BinaryMediaTypes: 
    MinimumCompressionSize: 
    Cors: 
    GatewayResponses: 
    AccessLogSetting: 
    CanarySetting: 
    TracingEnabled: 
    OpenApiVersion: 
    Domain: 

  HttpApi: 
    Auth: 
    AccessLogSettings: 
    StageVariables: 
    Tags: 

  SimpleTable: 
    SSESpecification:

Note

Os recursos e propriedades que não fazem parte da lista anterior não são aceitas. Alguns motivos 
para não apoiá-los incluem: 1) Eles abrem possíveis problemas de segurança ou 2) Eles tornam o 
modelo difícil de entender.

APIs implícitas
AWS SAMcria APIs implícitas quando você declara uma API naEvents seção. Você pode usarGlobals
para substituir todas as propriedades das APIs implícitas.

Propriedades substituíveis
Os recursos podem substituir as propriedades que você declara naGlobals seção. Por exemplo, você 
pode adicionar novas variáveis a um mapa de variáveis de ambiente ou substituir variáveis declaradas 
globalmente. Mas o recurso não pode remover uma propriedade especificada naGlobals seção.

De forma mais geral, aGlobals seção declara propriedades que todos os seus recursos compartilham. 
Alguns recursos podem fornecer novos valores para propriedades declaradas globalmente, mas não 
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podem removê-los. Se alguns recursos usam uma propriedade, mas outros não, você não deve declará-
los naGlobals seção.

As seções a seguir descrevem como a substituição funciona para diferentes tipos de dados.

Os tipos de dados primitivos são substituídos
Os tipos de dados primitivos incluem cadeias de caracteres, números, booleanos e assim por diante.

O valor especificado naResources seção substitui o valor naGlobals seção.

Exemplo:

Globals: 
  Function: 
    Runtime: nodejs12.x

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Runtime: python3.9

ORuntime formulárioMyFunction está definido comopython3.9.

Os mapas são mesclados
Os mapas do também são conhecidos como dicionários ou coleções de pares chave-valor.

As entradas do mapa naResources seção são mescladas com as entradas do mapa global. Se houver 
duplicatas, a entrada daResource seção substituirá a entrada daGlobals seção.

Exemplo:

Globals: 
  Function: 
    Environment: 
      Variables: 
        STAGE: Production 
        TABLE_NAME: global-table

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: resource-table 
          NEW_VAR: hello

As variáveis de ambiente deMyFunction são definidas da seguinte forma:

{ 
  "STAGE": "Production", 
  "TABLE_NAME": "resource-table", 
  "NEW_VAR": "hello"
}

As listas são aditivas
As listas do também são conhecidas como matrizes.
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As entradas da lista naGlobals seção são anexadas à lista naResources seção.

Exemplo:

Globals: 
  Function: 
    VpcConfig: 
      SecurityGroupIds: 
        - sg-123 
        - sg-456

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      VpcConfig: 
        SecurityGroupIds: 
          - sg-first

OsSecurityGroupIdsMyFunction formuláriosVpcConfig estão definidos da seguinte forma:

[ "sg-123", "sg-456", "sg-first" ]

AWS SAMReferência de propriedades e recursos
Esta seção contém informações de referência para as tipos de propriedades eAWS SAM recursos da.

Tópicos
• AWS::Serverless::Api (p. 103)
• AWS::Serverless::Application (p. 139)
• AWS::Serverless::Connector (p. 143)
• AWS::Serverless::Function (p. 153)
• AWS::Serverless::HttpApi (p. 237)
• AWS::Serverless::LayerVersion (p. 259)
• AWS::Serverless::SimpleTable (p. 263)
• AWS::Serverless::StateMachine (p. 266)

AWS::Serverless::Api
Cria uma coleção de recursos e métodos do Amazon API Gateway que podem ser invocados por meio de 
endpoints HTTPS.

UmAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso não precisa ser adicionado explicitamente a um modelo de 
definição de aplicativoAWS sem servidor. Um recurso desse tipo é criado implicitamente a partir da união 
de eventos de Api definidos emAWS::Serverless::Function (p. 153) recursos definidos no modelo que 
não se referem a umAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso.

UmAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso deve ser usado para definir e documentar o uso da API 
OpenApi, o que fornece mais capacidade de configurar os recursos subjacentes do Amazon API Gateway.

Recomendamos que você useAWS CloudFormation ganchos ou políticas do IAM para verificar se os 
recursos do API Gateway têm autorizadores anexados a eles para controlar o acesso a eles.
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Para obter mais informações sobre o uso deAWS CloudFormation ganchos, consulte Registrando ganchos
no guia do usuário daAWS CloudFormation CLI e no apigw-enforce-authorizer GitHub repositório.

Para obter mais informações sobre o uso de políticas do IAM, consulte Exigir que as rotas de API tenham 
autorização no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) use a seguinte 
sintaxe.

YAML

Type: AWS::Serverless::Api
Properties: 
   AccessLogSetting: AccessLogSetting
  AlwaysDeploy (p. 105): Boolean
  ApiKeySourceType: String
  Auth: ApiAuth (p. 113)
  BinaryMediaTypes: List
  CacheClusterEnabled: Boolean
  CacheClusterSize: String
  CanarySetting: CanarySetting
  Cors: String | CorsConfiguration (p. 132)
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | ApiDefinition (p. 131)
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: DomainConfiguration (p. 133)
  EndpointConfiguration: EndpointConfiguration (p. 139)
  FailOnWarnings: Boolean
  GatewayResponses: Map
  MergeDefinitions (p. 108): Boolean
  MethodSettings: MethodSettings (p. 108)
  MinimumCompressionSize: Integer
  Mode: String
  Models: Map
  Name: String
  OpenApiVersion: String
  StageName: String
  Tags: Map
  TracingEnabled: Boolean
  Variables: Map

Propriedades
AccessLogSetting

Define a configuração do registro de acesso para um estágio.

Tipo: AccessLogSetting

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aAccessLogSetting propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.
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AlwaysDeploy

Sempre implanta a API, mesmo quando nenhuma alteração na API foi detectada.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ApiKeySourceType

A origem da chave de API para as solicitações de medição de acordo com um plano de uso. Os 
valores válidos são HEADER e AUTHORIZER.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aApiKeySourceType propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Auth

Configure a autorização para controlar o acesso à API do API Gateway.

Para obter mais informações sobre como configurar o acesso usando,AWS SAM consulteControlar o 
acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

Tipo: ApiAuth (p. 113)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

BinaryMediaTypes

Lista de tipos de MIME que sua API pode retornar. Use isso para ativar o suporte binário para APIs. 
Use ~1 em vez de/nos tipos MIME.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àBinaryMediaTypes
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso. A lista de BinaryMediaTypes é adicionada 
aoAWS CloudFormation recurso e ao documento OpenAPI.

CacheClusterEnabled

Indica se o armazenamento em cache está habilitado para a etapa. Para armazenar respostas em 
cache, você também deveCachingEnabled definir comotrue abaixoMethodSettings.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aCacheClusterEnabled propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.

CacheClusterSize

O tamanho do cluster de cache da etapa.
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Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aCacheClusterSize propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.

CanarySetting

Configure uma configuração de canário para um estágio de uma implantação regular.

Tipo: CanarySetting

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aCanarySetting propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.

Cors

Gerencie o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) para todas as APIs do API 
Gateway. Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique um dicionário com 
configuração adicional de Cors. OBSERVAÇÃO: O CORSAWS SAM precisa modificar sua definição 
de OpenAPI. Portanto, funciona somente se o inline OpenApi for definido com DefinitionBody.

Para obter mais informações sobre o CORS, consulte Habilitar o CORS para um recurso de API REST 
da API Gateway no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: Sequência de caracteres | CorsConfiguration (p. 132)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

DefinitionBody

Especificação OpenAPI que descreve sua API. SeDefinitionUri nenhum delesDefinitionBody
for especificado, o SAM gerará umDefinitionBody para você com base na configuração do seu 
modelo.

Type: JSON

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àBody
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso. Se determinadas 
propriedades forem fornecidas, o conteúdo poderá ser inserido ou modificado 
no DefinitionBody antes de ser passado para CloudFormation. As propriedades 
incluemAuthBinaryMediaTypes,Cors,GatewayResponses,Models, e umEventSource do tipo 
Api para um correspondenteAWS::Serverless::Function.

DefinitionUri

Uri do Amazon S3, caminho do arquivo local ou objeto de localização do documento OpenAPI 
que define a API. O objeto Amazon S3 a que essa propriedade faz referência deve ser um arquivo 
OpenAPI válido. SeDefinitionUri nenhum delesDefinitionBody for especificado, o SAM gerará 
umDefinitionBody para você com base na configuração do seu modelo.

Se um caminho de arquivo local for fornecido, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho 
que inclui osam package comandosam deploy or para que a definição seja transformada 
adequadamente.
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As funções intrínsecas não são suportadas em OpenApi arquivos externos referenciados 
porDefinitionUri. Em vez disso, use aDefinitionBody propriedade com a Transformação de 
inclusão para importar uma OpenApi definição para o modelo.

Tipo: Sequência de caracteres | ApiDefinition (p. 131)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àBodyS3Location
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso. As propriedades aninhadas do Amazon 
S3 têm nomes diferentes.

Description

Uma descrição do recurso Api.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

DisableExecuteApiEndpoint

Especifica se os clientes podem invocar sua API usando o endpoint execute-api padrão. Por 
padrão, os clientes podem invocar sua API com o padrãohttps://{api_id}.execute-api.
{region}.amazonaws.com. Para exigir que os clientes usem um nome de domínio personalizado 
para invocar sua API, especifique True.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante à
DisableExecuteApiEndpoint propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso. Ela 
é passada diretamente para adisableExecuteApiEndpoint propriedade de uma x-amazon-
apigateway-endpoint-configuration extensão, que é adicionada à  Body propriedade de 
umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Domain

Configura um domínio personalizado para essa API do API Gateway.

Tipo: DomainConfiguration (p. 133)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

EndpointConfiguration

O tipo de endpoint de uma API REST.

Tipo: EndpointConfiguration (p. 139)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àEndpointConfiguration
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso. As propriedades de configuração 
aninhadas são nomeadas de forma diferente.
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FailOnWarnings

Especifica se a criação da API de será revertida (true) ou não (false) quando um aviso for 
encontrado. O valor padrão é false.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFailOnWarnings propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

GatewayResponses

Configura as respostas do gateway para uma API. As respostas do gateway são respostas retornadas 
pelo API Gateway, diretamente ou por meio do uso de autorizadores Lambda. Para obter mais 
informações, consulte a documentação da  OpenApi extensão do Api Gateway para respostas do 
gateway.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

MergeDefinitions

AWS SAMgera umaOpenAPI especificação da sua fonte de eventos da API. Especifiquetrue
paraAWS SAM mesclar isso com aOpenAPI especificação embutida definida em 
seuAWS::Serverless::Api recurso. Especifiquefalse para não mesclar.

MergeDefinitionsrequer queAWS::Serverless::Api aDefinitionBody propriedade 
seja definida. MergeDefinitionsnão é compatível com aDefinitionUri propriedade 
deAWS::Serverless::Api.

Valor padrão: false

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

MethodSettings

Define todas as configurações do estágio da API, incluindo Logging, Metrics, CacheTTL e Throttling.

Tipo: Lista de MethodSetting

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMethodSettings propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.

MinimumCompressionSize

Permita a compressão dos corpos de resposta com base no cabeçalho Accept-Encoding do cliente. 
A compressão é acionada quando o tamanho do corpo de resposta é maior ou igual ao limite 
configurado. O limite máximo de tamanho corporal é de 10 MB (10.485.760 bytes). - Os seguintes 
tipos de compressão são suportados: gzip, deflate e identity.

Tipo: inteiro
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMinimumCompressionSize propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Mode

Essa propriedade se aplica somente quando você usa a OpenAPI para definir sua API REST. O Mode
determina como o API Gateway trata atualizações de recursos. Para obter mais informações, consulte 
Propriedade de modo do tipo de AWS::ApiGateway::RestApirecurso.

Valores válidos: overwrite ou merge

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aMode
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

Models

Os esquemas a serem usados por seus métodos de API. Esses esquemas podem ser descritos 
usando JSON ou YAML. Consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página para ver exemplos 
de modelos.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Name

Um nome para o RestApi recurso API Gateway

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::ApiGateway::RestApi recurso.

OpenApiVersion

Versão do OpenApi a ser usada. Isso pode ser2.0 para a especificação Swagger ou para uma 
das versões OpenApi 3.0, como3.0.1. Para obter mais informações sobre o OpenAPI, consulte a
Especificação OpenAPI.

Note

AWS SAMcria um estágio chamadoStage por padrão. Definir essa propriedade com 
qualquer valor válido impedirá a criação do estágioStage.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

StageName

O nome do estágio, que o API Gateway usa como o primeiro segmento de caminho no URI (Uniform 
Resource Identifier) de invocação.
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Para referenciar o recurso de estágio, use<api-logical-id>.Stage. Para obter mais informações 
sobre como referenciar recursos gerados quando umAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso é 
especificado, consulteAWS CloudFormationRecursos gerados quando AWS:: Serverless:: Api é 
especificado (p. 296). Para obter informações gerais sobreAWS CloudFormation os recursos 
gerados, consulteAWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àStageName propriedade de 
umAWS::ApiGateway::Stage recurso. É necessário no SAM, mas não no API Gateway

Notas adicionais: A API implícita tem um nome artístico de “Prod”.
Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a esse estágio do API 
Gateway. Para obter detalhes sobre chaves e valores válidos para tags, consulte Etiqueta de recurso
no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTags propriedade de 
umAWS::ApiGateway::Stage recurso. A propriedade Tags no SAM consiste em pares Key:Value; 
CloudFormation nela consiste em uma lista de objetos Tag.

TracingEnabled

Indica se o rastreamento ativo com o X-Ray está habilitado para a etapa. Para obter mais informações 
sobre o X-Ray, consulte Rastreando solicitações de usuários para APIs REST usando o X-Ray no
Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aTracingEnabled propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.

Variables

Um mapa (string para string) que define as variáveis do estágio, onde o nome da variável é a chave 
e o valor da variável é o valor. Os nomes de variáveis são limitadas a caracteres alfanuméricos. Os 
valores devem corresponder a expressão regular a seguir: [A-Za-z0-9._~:/?#&=,-]+.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aVariables
propriedade de umAWS::ApiGateway::Stage recurso.

Valores de retorno
Ref.

Quando a ID lógica desse recurso é fornecida para a funçãoRef intrínseca, ela retorna a ID da API API de 
API Gateway subjacente.
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Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

Diversão::GetAtt

Fn::GetAtt retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis 
e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAtto GuiaAWS CloudFormation 
do usuário.

RootResourceId

O ID de um recurso raiz RestApi, como a0bc123d4e.

Exemplos
SimpleApiExample

Um arquivo deAWS SAM modelo do Hello World que contém uma função Lambda com um endpoint de 
API. Este é um arquivoAWS SAM de modelo completo para um aplicativo sem servidor em funcionamento.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: prod 
  ApiFunction: # Adds a GET api endpoint at "/" to the ApiGatewayApi via an Api event 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: get 
            RestApiId: 
              Ref: ApiGatewayApi 
      Runtime: python3.7 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}

ApiCorsExample

Um trecho deAWS SAM modelo com uma API definida em um arquivo Swagger externo junto com 
integrações Lambda e configurações CORS. Isso é apenas uma parte de um arquivo deAWS SAM modelo 
mostrando umaAWS::Serverless::Api (p. 103) definição.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
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    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      # Allows www.example.com to call these APIs 
      # SAM will automatically add AllowMethods with a list of methods for this API 
      Cors: "'www.example.com'" 
      DefinitionBody: # Pull in an OpenApi definition from S3 
        'Fn::Transform': 
          Name: 'AWS::Include' 
          # Replace "bucket" with your bucket name 
          Parameters: 
            Location: s3://bucket/swagger.yaml

ApiCognitoAuthExample
Um trecho deAWS SAM modelo com uma API que usa o Amazon Cognito para autorizar 
solicitações contra a API. Isso é apenas uma parte de um arquivo deAWS SAM modelo mostrando 
umaAWS::Serverless::Api (p. 103) definição.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: "'*'" 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyCognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: 
              Fn::GetAtt: [MyCognitoUserPool, Arn]

ApiModelsExample
Um trecho deAWS SAM modelo com uma API que inclui um esquema de modelos. Isso é apenas uma 
parte de um arquivo deAWS SAM modelo, mostrando umaAWS::Serverless::Api (p. 103) definição com 
dois esquemas de modelo.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Models: 
        User: 
          type: object 
          required: 
            - username 
            - employee_id 
          properties: 
            username: 
              type: string 
            employee_id: 
              type: integer 
            department: 
              type: string 
        Item: 
          type: object 
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          properties: 
            count: 
              type: integer 
            category: 
              type: string 
            price: 
              type: integer

Exemplo de armazenamento em cache

Um arquivo deAWS SAM modelo do Hello World que contém uma função Lambda com um endpoint 
de API. A API tem o armazenamento em cache ativado para um recurso e método. Para obter mais 
informações sobre o armazenamento em cache, consulte Habilitar o armazenamento em cache de APIs 
para melhorar a capacidade de resposta no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: prod 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: '0.5' 
      MethodSettings: 
        - ResourcePath: / 
          HttpMethod: GET 
          CachingEnabled: true 
          CacheTtlInSeconds: 300 

  ApiFunction: # Adds a GET api endpoint at "/" to the ApiGatewayApi via an Api event 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: get 
            RestApiId: 
              Ref: ApiGatewayApi 
      Runtime: python3.7 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}

ApiAuth
Configure autorização para controlar o acesso à sua API do API Gateway.

Para obter mais informações e exemplos de como configurar o acesso usando,AWS SAM 
consulteControlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM) do, use a 
seguinte sintaxe.
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YAML

  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: Boolean
  ApiKeyRequired: Boolean
  Authorizers: CognitoAuthorizer (p. 118) | LambdaTokenAuthorizer (p. 124)
 | LambdaRequestAuthorizer (p. 121)
  DefaultAuthorizer: String
  InvokeRole: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 127)
  UsagePlan: ApiUsagePlan (p. 116)

Propriedades

AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight

Se asCors propriedadesDefaultAuthorizer e estiverem definidas, a 
configuraçãoAddDefaultAuthorizerToCorsPreflight fará com que o autorizador padrão seja 
adicionado àOptions propriedade na seção OpenAPI.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

Padrão: Verdadeiro

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ApiKeyRequired

Se definido como verdadeiro, uma chave de API é necessária para todos os eventos da API. Para 
obter mais informações sobre chaves de API, consulte Criar e usar planos de uso com chaves de API
no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Authorizers

O autorizador usado para controlar o acesso à sua API do API Gateway.

Para obter mais informações, consulteControlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368)

Type: CognitoAuthorizer (p. 118)| LambdaTokenAuthorizer (p. 124)|
LambdaRequestAuthorizer (p. 121)

Obrigatório: Não

Padrão: Nenhum

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: O SAM adiciona os autorizadores à OpenApi definição de uma API.
DefaultAuthorizer

Especifique um autorizador padrão para uma API do API Gateway, que será usada para autorizar 
chamadas de API por padrão.
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Note

Se a API EventSource da função associada a essa API estiver configurada para usar 
Permissões do IAM, essa propriedade deverá ser definida comoAWS_IAM, caso contrário, 
ocorrerá um erro.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: Nenhum

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

InvokeRole

Define as credenciais de integração para todos os recursos e métodos com esse valor.

CALLER_CREDENTIALSmapeia paraarn:aws:iam::*:user/*, que usa as credenciais do 
chamador para invocar o endpoint.

Valores válidos:CALLER_CREDENTIALS,NONE,IAMRoleArn

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: CALLER_CREDENTIALS

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ResourcePolicy

Configure a política de recursos para todos os métodos e caminhos em uma API.

Tipo: ResourcePolicyStatement (p. 127)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: Essa configuração também pode ser definida 
individualmenteAWS::Serverless::Function usandoApiFunctionAuth (p. 179) o. Isso é 
necessário para APIs comEndpointConfiguration: PRIVATE.

UsagePlan

Configura um plano de uso associado a essa API. Para obter mais informações sobre planos de uso, 
consulte Criar e usar planos de uso com chaves de API no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

EssaAWS SAM propriedade gera trêsAWS CloudFormation recursos adicionais quando essa 
propriedade é definida: an AWS::ApiGateway::UsagePlanAWS::ApiGateway::UsagePlanKey, an e 
an AWS::ApiGateway::ApiKey. Para obter informações sobre esse cenário, consulteA propriedade 
usagePlan é especificada (p. 297). Para obter informações gerais sobreAWS CloudFormation os 
recursos gerados, consulteAWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294).

Tipo: ApiUsagePlan (p. 116)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.
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Exemplos

CognitoAuth

Exemplo de autorização do Cognito

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyCognitoAuth: 
     UserPoolArn: 
       Fn::GetAtt: 
         - MyUserPool 
         - Arn 
     AuthType: "COGNITO_USER_POOLS" 
  DefaultAuthorizer: MyCognitoAuth 
  InvokeRole: CALLER_CREDENTIALS 
  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: false 
  ApiKeyRequired: false 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "execute-api:Invoke", 
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
      "Condition": { 
          "IpAddress": { 
              "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
          } 
        } 
    }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40"

ApiUsagePlan

Configura um plano de uso para uma API do API Gateway. Para obter mais informações sobre planos 
de uso do, consulteCriação e utilização de planos de uso com chaves de APInoGuia API Gateway 
desenvolvedor do API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM, use a sintaxe a seguir.

YAML

  CreateUsagePlan: String
  Description: String
  Quota: QuotaSettings
  Tags: List
  Throttle: ThrottleSettings
  UsagePlanName: String

Properties

CreateUsagePlan

Determina como esse plano de uso está configurado. Os valores válidos são PER_API, SHARED e
NONE.
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PER_APIcriaAWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::ApiKey, 
eAWS::ApiGateway::UsagePlanKeyrecursos específicos para essa API. Esses recursos têm IDs 
lógicos de<api-logical-id>UsagePlan,<api-logical-id>ApiKey, e<api-logical-
id>UsagePlanKey, respectivamente.

SHAREDcriaAWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::ApiKey, 
eAWS::ApiGateway::UsagePlanKeyrecursos compartilhados em qualquer API que também 
tenhaCreateUsagePlan: SHAREDno mesmoAWS SAMTemplate. Esses recursos têm IDs lógicos 
deServerlessUsagePlan,ServerlessApiKey, eServerlessUsagePlanKey, respectivamente. 
Se você usar essa opção, recomendamos adicionar configurações adicionais para esse plano de uso 
em apenas um recurso de API para evitar definições conflitantes e um estado incerto.

NONEdesabilita a criação ou associação de um plano de uso com esta API. Isso só é necessário 
seSHAREDouPER_APIé especificado noSeção global doAWS SAM modelo (p. 100).

Valores válidos: PER_API, SHARED e NONE

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAMO não temAWS 
CloudFormationO equivalente.

Description

Uma descrição do plano de uso.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oDescriptionpropriedade de umAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Quota

Configura o número de solicitações que os usuários podem fazer em um determinado intervalo.

Type: QuotaSettings

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oQuotapropriedade de umAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Tags

Uma matriz de tags arbitrárias (pares de chave-valor) a ser associada ao plano de uso.

Esta propriedade usa oTipo de tag do CloudFormation.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oTagspropriedade de umAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Throttle

Configura a taxa de solicitações geral (média de solicitações por segundo) e capacidade de 
intermitência.
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Type: ThrottleSettings

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oThrottlepropriedade de umAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

UsagePlanName

Um nome para o plano de uso.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oUsagePlanNamepropriedade de umAWS::ApiGateway::UsagePlanrecurso.

Exemplos

UsagePlan

Veja a seguir um exemplo de plano de uso.

YAML

Auth: 
  UsagePlan: 
    CreateUsagePlan: PER_API 
    Description: Usage plan for this API 
    Quota: 
      Limit: 500 
      Period: MONTH 
    Throttle: 
      BurstLimit: 100 
      RateLimit: 50 
    Tags: 
      - Key: TagName 
        Value: TagValue

CognitoAuthorizer
Defina um autorizador de grupo de usuários do Amazon Cognito.

Para obter mais informações e exemplos, consulte Controlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  Identity: CognitoAuthorizationIdentity (p. 119)
  UserPoolArn: String

Properties

AuthorizationScopes

Lista de escopos de autorização para este autorizador.
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Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Identity

Essa propriedade pode ser usada para especificar umIdentitySourceem uma solicitação recebida 
para um autorizador.

Type: cognitoAuthorizationIdentity (p. 119)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

UserPoolArn

Pode se referir a um pool de usuários/especificar um arn de pool de usuários ao qual você deseja 
adicionar este autorizador cognito

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

CognitoAuth

Exemplo de autenticação do Cognito

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyCognitoAuth: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
        - scope2 
      UserPoolArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - MyCognitoUserPool 
          - Arn 
      Identity: 
        Header: MyAuthorizationHeader 
        ValidationExpression: myauthvalidationexpression

CognitoAuthorizationIdentity

Essa propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação de entrada 
para um autorizador. Para obter mais informações sobre o IdentitySource, consulte oExtensão OpenAPI 
ApiGateway Authorizer.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.
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YAML

  Header: String
  ReauthorizeEvery: Integer
  ValidationExpression: String

Properties

Header

Especifique o nome do cabeçalho para Autorização na definição OpenAPI.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: Autorização

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway 
armazena em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API 
Gateway armazenará em cache as respostas do autorizador. Por padrão, o API Gateway define essa 
propriedade como 300. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não

Padrão: 300

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

ValidationExpression

Especifique uma expressão de validação para validar a Identidade de entrada

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

CognitoAuthI

YAML

Identity: 
  Header: MyCustomAuthHeader 
  ValidationExpression: Bearer.* 
  ReauthorizeEvery: 30
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LambdaRequestAuthorizer

Configure um autorizador do Lambda para controlar o acesso à sua API com uma função do Lambda.

Para obter mais informações e exemplos, consulte Controlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model modelo do, use a seguinte sintaxe.AWS 
SAM

YAML

AuthorizationScopes: List
DisableFunctionDefaultPermissions (p. 121): Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaRequestAuthorizationIdentity (p. 123)

Propriedades

AuthorizationScopes

Lista de escopos de autorização para esse autorizador.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableFunctionDefaultPermissions

Especifiquetrue para evitar a criação automáticaAWS SAM de umAWS::Lambda::Permissions
recurso para provisionar permissões entre seuAWS::Serverless::Api recurso e a função 
autorizadora do Lambda.

Valor padrão: false

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Especifique o ARN da função Lambda que fornece autorização para a API.

Note

AWS SAMcriará automaticamente umAWS::Lambda::Permissions recurso 
quandoFunctionArn for especificado paraAWS::Serverless::Api. 
OAWS::Lambda::Permissions recurso fornece permissões entre sua API e a função 
autorizadora do Lambda.

Tipo: string
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Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Adiciona credenciais do autorizador à OpenApi definição do autorizador Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Essa propriedade pode ser usada para definir o tipo de Autorizador Lambda para uma API.

Valores válidos: TOKEN ou REQUEST

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: TOKEN

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Essa propriedade pode ser usada para especificar umIdentitySource em uma solicitação recebida 
para um autorizador. Essa propriedade só é necessária se aFunctionPayloadType propriedade 
estiver definida comoREQUEST.

Tipo: LambdaRequestAuthorizationIdentity (p. 123)

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaRequestAuth

YAML

Authorizer: 
  MyLambdaRequestAuth: 
    FunctionPayloadType: REQUEST 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn 
    FunctionInvokeRole: 
      Fn::GetAtt: 
        - LambdaAuthInvokeRole 
        - Arn 
    Identity: 
      Headers: 
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        - Authorization1

LambdaRequestAuthorizationIdentity

Essa propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação de entrada 
para um autorizador. Para obter mais informações sobre o IdentitySource, consulte oExtensão OpenAPI 
ApiGateway Authorizer.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Context: List
  Headers: List
  QueryStrings: List
  ReauthorizeEvery: Integer
  StageVariables: List

Properties

Context

Converte as cadeias de contexto fornecidas para as expressões de mapeamento do 
formatocontext.contextString.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Headers

Converte os cabeçalhos em string separada por vírgulas de expressões de mapeamento do 
formatomethod.request.header.name.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

QueryStrings

Converte as strings de consulta fornecidas em string separada por vírgulas de expressões de 
mapeamento do formatomethod.request.querystring.queryString.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway 
armazena em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API 
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Gateway armazenará em cache as respostas do autorizador. Por padrão, o API Gateway define essa 
propriedade como 300. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não

Padrão: 300

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

StageVariables

Converte as variáveis de estágio fornecidas em string separada por vírgulas de expressões de 
mapeamento do formatostageVariables.stageVariable.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

LambdarequestIdentity

YAML

Identity: 
  QueryStrings: 
    - auth 
  Headers: 
    - Authorization 
  StageVariables: 
    - VARIABLE 
  Context: 
    - authcontext 
  ReauthorizeEvery: 100

LambdaTokenAuthorizer
Use um autorizador do Lambda para controlar o acesso à sua API com uma função do Lambda.

Para obter mais informações e exemplos, consulte Controlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

AuthorizationScopes: List
DisableFunctionDefaultPermissions (p. 125): Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaTokenAuthorizationIdentity (p. 126)
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Propriedades

AuthorizationScopes

Lista de escopos de autorização para esse autorizador.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableFunctionDefaultPermissions

Especifiquetrue para evitar a criação automáticaAWS SAM de umAWS::Lambda::Permissions
recurso para provisionar permissões entre seuAWS::Serverless::Api recurso e a função 
autorizadora do Lambda.

Valor padrão: false

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Especifique o ARN da função Lambda que fornece autorização para a API.
Note

AWS SAMcriará automaticamente umAWS::Lambda::Permissions recurso 
quandoFunctionArn for especificado paraAWS::Serverless::Api. 
OAWS::Lambda::Permissions recurso fornece permissões entre sua API e a função 
autorizadora do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Adiciona credenciais do autorizador à OpenApi definição do autorizador Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Essa propriedade pode ser usada para definir o tipo de Autorizador Lambda para uma Api.

Valores válidos: TOKEN ou REQUEST

Tipo: string

Obrigatório: não
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Padrão: TOKEN

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Essa propriedade pode ser usada para especificar umIdentitySource em uma solicitação recebida 
para um autorizador. Essa propriedade só é necessária se aFunctionPayloadType propriedade 
estiver definida comoREQUEST.

Tipo: LambdaTokenAuthorizationIdentity (p. 126)

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaTokenAuth

YAML

Authorizers: 
  MyLambdaTokenAuth: 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn 
    Identity: 
      Header: MyCustomAuthHeader # OPTIONAL; Default: 'Authorization' 
      ValidationExpression: mycustomauthexpression # OPTIONAL 
      ReauthorizeEvery: 20 # OPTIONAL; Service Default: 300

BasicLambdaTokenAuth

YAML

Authorizers: 
  MyLambdaTokenAuth: 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn

LambdaTokenAuthorizationIdentity

Essa propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação de entrada para 
um autorizador. Para obter mais informações, IdentitySource consulte a  OpenApi extensãoApiGateway 
Authorizer.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Header: String
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  ReauthorizeEvery: Integer
  ValidationExpression: String

Propriedades

Header

Especifique o nome do cabeçalho para Autorização na OpenApi definição.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: Autorização

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

O período time-to-live (TTL), em segundos, que especifica quanto tempo o API Gateway armazena os 
resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API Gateway armazenará em 
cache as respostas do autorizador. Por padrão, o API Gateway define essa propriedade como 300. O 
valor máximo é 3600, ou uma hora.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 300

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ValidationExpression

Especifique uma expressão de validação para validar a identidade recebida.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaTokenIdentity

YAML

Identity: 
  Header: MyCustomAuthHeader 
  ValidationExpression: Bearer.* 
  ReauthorizeEvery: 30

ResourcePolicyStatement
Configura uma política de recursos para todos os métodos e caminhos de uma API. Para obter mais 
informações sobre políticas de recursos, consulte Controle do acesso a uma API com políticas de recursos 
do API Gateway no Guia do desenvolvedor do API Gateway.
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Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Propriedades

AwsAccountBlacklist

AsAWS contas a serem bloqueadas.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

AsAWS contas a serem permitidas. Para ver um exemplo de uso dessa propriedade, consulte a seção 
Exemplos, no final desta página.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Uma lista de declarações personalizadas de política de recursos a serem aplicadas a essa API. Para 
ver um exemplo de uso dessa propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

A lista de nuvens virtuais privadas (VPCs) a serem bloqueadas, em que cada VPC é especificada 
como uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca. Para ver um exemplo 
de uso dessa propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.
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Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

A lista de VPCs a serem permitidas, em que cada VPC é especificada como uma referência, como 
uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

A lista de endpoints de VPC a serem bloqueados, em que cada endpoint da VPC é especificado como 
uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

A lista de endpoints de VPC a serem permitidos, em que cada endpoint de VPC é especificado como 
uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca. Para ver um exemplo de 
uso dessa propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem bloqueados. Para ver um exemplo de uso dessa 
propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem permitidos.

Tipo: Lista

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Os endpoints VPC ou VPC de origem a serem bloqueados. Os nomes da VPC de origem devem 
começar com"vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com"vpce-". 
Para ver um exemplo de uso dessa propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Os endpoints VPC ou VPC de origem a serem permitidos. Os nomes da VPC de origem devem 
começar com"vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com"vpce-".

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo de política de recursos

O exemplo a seguir bloqueia dois endereços IP e uma VPC de origem e permite umaAWS conta.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE
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ApiDefinition
Um documento OpenAPI que define a API.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

O nome do bucket do Amazon S3 no qual o arquivo do OpenAPI está armazenado.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oBucketpropriedade doAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipo de dados do.

Key

A chave do Amazon S3 do arquivo do OpenAPI.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para oKeypropriedade 
doAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipo de dados do.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do arquivo do OpenAPI.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oVersionpropriedade doAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipo de dados do.

Exemplos

Exemplo de definição Uri

Exemplo de definição de API

YAML

DefinitionUri: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
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  Version: 121212

CorsConfiguration
Gerencie o CORS (compartilhamento de recursos entre origens) para as APIs do API Gateway. 
Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique um dicionário com configuração 
adicional de Cors. OBSERVAÇÃO: A Cors exige que o SAM modifique sua definição do OpenAPI, 
portanto, ele só funciona com OpenAPI embutida definida naDefinitionBodypropriedade.

Para obter mais informações sobre CORS, consulteHabilitar o CORS para um recurso da API Gateway da 
API REST donoGuia do desenvolvedor API Gateway.

Observação: Se CorsConfiguration for definido tanto no OpenAPI quanto no nível da propriedade,AWS 
SAMmescla-os, com as propriedades tendo precedência.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders: String
  AllowMethods: String
  AllowOrigin: String
  MaxAge: String

Properties

AllowCredentials

Booleano indicando se a solicitação tem permissão para conter credenciais.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowHeaders

String de cabeçalhos para permitir.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowMethods

String contendo os métodos HTTP a serem permitidos.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.
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AllowOrigin

String de origem a permitir.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

MaxAge

String contendo o número de segundos para armazenar em cache a solicitação do CORS Preflight.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Exemplos

CorsConfiguration

Exemplo de configuração Cors. Isso é apenas uma parte de umAWS SAMArquivo de modelo mostrando 
umAWS::Serverless::Api (p. 103)definição com Cors configurado.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: 
        AllowMethods: "'POST, GET'" 
        AllowHeaders: "'X-Forwarded-For'" 
        AllowOrigin: "'www.example.com'" 
        MaxAge: "'600'" 
        AllowCredentials: true

DomainConfiguration
Configura um domínio personalizado para uma API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  BasePath: List
  NormalizeBasePath: Boolean
  CertificateArn: String
  DomainName: String
  EndpointConfiguration: String
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  MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
  OwnershipVerificationCertificateArn: String
  Route53: Route53Configuration (p. 136)
  SecurityPolicy: String

Propriedades

BasePath

Uma lista dos caminhos base a serem configurados com o nome de domínio do Amazon API 
Gateway.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

Padrão:/

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àBasePath
propriedade de umAWS::ApiGateway::BasePathMapping recurso. AWS SAMcria 
váriosAWS::ApiGateway::BasePathMapping recursos, um porBasePath especificado nessa 
propriedade.

NormalizeBasePath

Indica se caracteres não alfanuméricos são permitidos nos caminhos base definidos pelaBasePath
propriedade. Quando definido comoTrue, os caracteres não alfanuméricos são removidos dos 
caminhos base.

UseNormalizeBasePath com aBasePath propriedade.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Padrão: Verdadeiro

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

CertificateArn

O Amazon Resource Name (ARN) de um certificadoAWS gerenciado do endpoint do nome de 
domínio. AWS Certificate Manageré a única origem compatível.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante 
àCertificateArn propriedade de umAWS::ApiGateway::DomainName recurso. 
SeEndpointConfiguration estiver definido comoREGIONAL (o valor padrão),CertificateArn
mapeia para RegionalCertificateArninAWS::ApiGateway::DomainName. Se 
oEndpointConfiguration estiver definido comoEDGE,CertificateArn mapeia para
CertificateArninAWS::ApiGateway::DomainName.

Notas adicionais: Para umEDGE endpoint, você deve criar o certificado naus-east-1AWS região.
DomainName

O nome de domínio personalizado para a API do API Gateway. Letras maiúsculas não são 
compatíveis.
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AWS SAMgera um AWS::ApiGateway::DomainNamerecurso quando essa propriedade é 
definida. Para obter informações sobre esse cenário, consulteA propriedade domainName é 
especificada (p. 297). Para obter informações sobreAWS CloudFormation os recursos gerados, 
consulteAWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDomainName
propriedade de umAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

EndpointConfiguration

Define o tipo de endpoint do API Gateway a ser mapeado para o domínio personalizado. O 
valor dessa propriedade determina como aCertificateArn propriedade é mapeada emAWS 
CloudFormation.

Valores válidos: REGIONAL ou EDGE

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: REGIONAL

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

MutualTlsAuthentication

A configuração de autenticação mútua do Transport Layer Security (TLS) para um nome de domínio 
personalizado.

Tipo: MutualTlsAuthentication

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMutualTlsAuthentication propriedade de umAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

OwnershipVerificationCertificateArn

O ARN do certificado público emitido pelo ACM para validar a propriedade do domínio personalizado. 
Necessário somente para configurar o TLS mútuo e para especificar um ARN de CA privado ou 
importado do ACM, paraCertificateArn o.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente 
para aOwnershipVerificationCertificateArn propriedade de 
umAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

Route53

Define uma configuração do Amazon Route 53.

Tipo: Configuração do Route 53 (p. 136)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.
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SecurityPolicy

A versão TLS mais o pacote de criptografia para este nome de domínio.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aSecurityPolicy propriedade de umAWS::ApiGateway::DomainName recurso.

Exemplos

DomainName

DomainName exemplo

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
  BasePath: 
    - foo 
    - bar

Route53Configuration

Configura os conjuntos de registros do Route53 para uma API.

Sintaxe

Para declara entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe.

YAML

  DistributionDomainName: String
  EvaluateTargetHealth: Boolean
  HostedZoneId: String
  HostedZoneName: String
  IpV6: Boolean
  Region (p. 137): String
  SetIdentifier (p. 138): String

Propriedades

DistributionDomainName

Configura uma distribuição personalizada do nome de domínio personalizado da API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: use a distribuição do API Gateway.
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDNSName
propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget recurso.

Notas adicionais: O nome de domínio de uma CloudFrontdistribuição.
EvaluateTargetHealth

Quando EvaluateTargetHealth for true, um registro de alias herdará a integridade doAWS recurso da 
referenciado, como um load balancer do Elastic Load Balancing do ElLoload balancer ou outro registro 
na zona hospedada.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEvaluateTargetHealth propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
recurso.

Nnotas adicionais: não é possível EvaluateTargetHealth definir como true quando o alias de destino 
for uma CloudFront distribuição.

HostedZoneId

O ID da zona hospedada na qual você deseja criar registros.

Especifique HostedZoneName ou HostedZoneId, mas não ambos. Se houver várias zonas 
hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando HostedZoneId.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aHostedZoneId
propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

HostedZoneName

O nome da zona hospedada na qual você deseja criar registros.

Especifique HostedZoneName ou HostedZoneId, mas não ambos. Se houver várias zonas 
hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando HostedZoneId.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aHostedZoneName propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

IpV6

Quando essa propriedade é definida,AWS SAM cria umAWS::Route53::RecordSet recurso e 
define Type comoAAAA para o fornecido HostedZone.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Region

Somente conjuntos de registros de recursos baseados em latência: a região do Amazon EC2 na qual 
você criou o recurso ao qual esse conjunto de registros de recursos se refere. O recurso normalmente 
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é um recurso da AWS, como uma instância do EC2 ou um balanceador de carga do ELB, e tem como 
referência um endereço IP ou um nome de domínio DNS, dependendo do tipo de registro.

Quando o Amazon Route 53 recebe uma consulta de DNS do nome e tipo de domínio para os quais 
você criou conjuntos de registros de recursos de latência, o Route 53 seleciona o conjunto de registros 
de recurso de latência que tem a mais baixa latência entre o usuário final e a região do Amazon EC2 
associada. O Route 53 retorna o valor associado ao conjunto de registros de recursos selecionado.

Observe o seguinte:
• Só é possível especificar um ResourceRecord por conjunto de registros de recursos de latência.
• Só é possível criar um conjunto de registros de recursos de latência para cada região do Amazon 

EC2.
• Não é necessário criar conjuntos de registros de recursos de latência para todas as regiões do 

Amazon EC2. O Route 53 selecionará a região com a melhor latência entre as regiões para as quais 
você cria conjuntos de registros de recursos de latência.

• Não é possível criar conjuntos de registros de recursos que não sejam de latência e tenham os 
mesmos valores para os elementos Name e Type como conjuntos registros de recursos de latência.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a Region
propriedade de um tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dados.

SetIdentifier

Conjuntos de registros de recursos que têm uma política de roteamento diferente da simples: um 
identificador que diferencia entre vários conjuntos de registros de recursos que têm a mesma 
combinação de nome e tipo, como vários conjuntos de registros de recursos ponderados chamados 
acme.example.com que tenham um tipo de A. Em um grupo de conjuntos de registros de recursos 
que têm o mesmo nome e tipo, o valor de SetIdentifier deve ser exclusivo para cada conjunto de 
registros de recursos.

Para obter informações sobre políticas de roteamento sobre políticas de roteamento, consulte Escol

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
SetIdentifier propriedade de um tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dados.

Exemplos

Route 53

Este exemplo mostra a te 53 Route 53

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
    EvaluateTargetHealth: true 
    DistributionDomainName: xyz
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EndpointConfiguration
O tipo de endpoint de uma API REST.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Type: String
  VPCEndpointIds: List

Properties

Type

O tipo de endpoint de uma API REST.

Valores válidos:EDGEouREGIONALouPRIVATE

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oTypespropriedade doAWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfigurationTipo de dados do

VPCEndpointIds

Uma lista de IDs de VPC endpoints de uma API REST com relação aos quais criar aliases do 
Route53.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oVpcEndpointIdspropriedade doAWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfigurationTipo 
de dados do

Exemplos
EndpointConfiguration

Exemplo de Configuração de endpoint

YAML

EndpointConfiguration: 
  Type: PRIVATE 
  VPCEndpointIds: 
    - vpce-123a123a 
    - vpce-321a321a

AWS::Serverless::Application
Incorpora um aplicativo sem servidor de AWS Serverless Application Repositoryou para um bucket 
do Amazon S3 como um aplicativo aninhado. Os aplicativos aninhados são implantados como
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AWS::CloudFormation::Stackrecursos aninhados, que podem conter vários outros recursos, incluindo 
outrosAWS::Serverless::Application (p. 139) recursos.

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
   Location: String | ApplicationLocationObject (p. 142)
  NotificationARNs: List
  Parameters: Map
  Tags: Map
  TimeoutInMinutes: Integer

Propriedades
Location

URL do modelo, caminho do arquivo ou objeto de localização de um aplicativo aninhado.

Se um URL de modelo for fornecido, ele deverá seguir o formato especificado na
CloudFormation TemplateUrl documentação e conter um modelo válido CloudFormation ou SAM. 
UmApplicationLocationObject (p. 142) pode ser usado para especificar um aplicativo que foi 
publicado no AWS Serverless Application Repository.

Se um caminho de arquivo local for fornecido, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho 
que inclui osam package comandosam deploy or para que o aplicativo seja transformado 
adequadamente.

Tipo: Sequência de caracteres | ApplicationLocationObject (p. 142)

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTemplateURL propriedade 
de umAWS::CloudFormation::Stack recurso. A CloudFormation versão não precisa de 
umApplicationLocationObject (p. 142) para recuperar um aplicativo doAWS Serverless Application 
Repository.

NotificationARNs

Uma dificação Amazon SNS dificação de eventos de pilha.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aNotificationARNs propriedade de umAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Parameters

Application parameter values.
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Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aParameters
propriedade de umAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a este aplicativo. A caracteres. As chaves podem 
ter de caracteres Unicode e não pode ter os prefixos aws:. Values can be 1 to 255 Unicode characters 
in length.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTags
propriedade de umAWS::CloudFormation::Stack recurso. A propriedade Tags 
no SAM consiste em pares Key:Value; CloudFormation nela consiste em uma lista 
de objetos Tag. Quando a pilha for criada, o SAM adicionará automaticamente 
umalambda:createdBy:SAM tag a esse aplicativo. Além disso, se esse aplicativo for doAWS 
Serverless Application Repository, o SAM também usará automaticamente as duas tags 
adicionaisserverlessrepo:applicationId:ApplicationIdserverlessrepo:semanticVersion:SemanticVersion
e.

TimeoutInMinutes

O tempo, em minutos, que o AWS CloudFormation aguarda para que a pilha aninhada atinja o estado
CREATE_COMPLETE. O padrão é nenhum tempo limite. Quando o AWS CloudFormation detecta que 
a pilha aninhada atingiu o estado CREATE_COMPLETE, ele marca os recursos da pilha aninhada como
CREATE_COMPLETE na pilha pai e continua a criar a pilha pai. Se o tempo limite expirar antes da pilha 
aninhada atingir CREATE_COMPLETE, o AWS CloudFormation marca a pilha aninhada como com falha 
e reverte a pilha aninhada e a pilha pai.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aTimeoutInMinutes propriedade de umAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Valores de retorno
Ref.

Quando a ID lógica deste recurso é fornecida para a funçãoRef intrínseca, retorna o nome 
doAWS::CloudFormation::Stack recurso.

Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

Diversão::GetAtt

Fn::GetAtt retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis 
e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAtto GuiaAWS CloudFormation 
do usuário.
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Outputs.ApplicationOutputName

O valor da saída da pilha com nomeApplicationOutputName.

Exemplos
Aplicação SAR
Aplicativo que usa um modelo do Serverless Application Repository

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
  Location: 
    ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application' 
    SemanticVersion: 1.0.0 
  Parameters: 
    StringParameter: parameter-value 
    IntegerParameter: 2

Aplicação normal
Aplicativo a partir de um URL do S3

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
  Location: https://s3.amazonaws.com/demo-bucket/template.yaml

ApplicationLocationObject
Um aplicativo que foi publicado noAWS Serverless Application Repository.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

  ApplicationId: String
  SemanticVersion: String

Properties

ApplicationId

O nome de recurso da Amazon (ARN) do aplicativo.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.
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SemanticVersion

A versão semântica do aplicativo.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

my-aplicativo

Exemplo de objeto de localização do aplicativo

YAML

Location: 
  ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application' 
  SemanticVersion: 1.0.0

AWS::Serverless::Connector
Configura as permissões entre dois recursos. Para obter uma introdução aos conectores, 
consulteGerenciando permissões de recursos comAWS SAM conectores (p. 308).

Para obter mais informações sobreAWS CloudFormation os recursos gerados, consulteAWS 
CloudFormationrecursos gerados quando você especificaAWS::Serverless::Connector (p. 298).

Para fornecer feedback sobre conectores, envie um novo problema no serverless-application-model AWS 
GitHub repositório.

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use qualquer 
uma das seguintes sintaxe.

Note

Recomendamos usar a sintaxe dos conectores incorporados na maioria dos casos de uso. 
Estar incorporado ao recurso de origem facilita a leitura e a manutenção ao longo do tempo. 
Quando você precisar referenciar um recurso de origem que não esteja no mesmoAWS 
SAM modelo, como um recurso em uma pilha aninhada ou um recurso compartilhado, use 
aAWS::Serverless::Connector sintaxe.

Conectores embutidos

<source-resource-logical-id>: 
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  Connectors: 
     <connector-logical-id: 
      Properties: 
         Destination: ResourceReference (p. 148) | List of ResourceReference (p. 148)
        Permissions: List
        SourceReference: SourceReference (p. 152)

AWS::Serverless::Connector

Type: AWS::Serverless::Connector
Properties: 
   Destination: ResourceReference (p. 148) | List of ResourceReference (p. 148)
  Permissions: List
  Source: ResourceReference (p. 148)

Propriedades
Destination

A fonte de destino.

Tipo: ResourceReference (p. 148)| Lista de ResourceReference (p. 148)

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Permissions

O tipo de permissão que o recurso de origem pode executar no recurso de destino.

Readinclui açõesAWS Identity and Access Management (IAM) que permitem a leitura de dados do 
recurso.

Writeinclui ações do IAM que permitem iniciar e gravar dados em um recurso.

Valores válidos: Read ou Write

Tipo: Lista

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Source

O recurso de origem. Obrigatório ao usar aAWS::Serverless::Connector sintaxe.

Tipo: ResourceReference (p. 148)

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceReference

O recurso de origem.
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Note

Use com a sintaxe dos conectores incorporados ao definir propriedades adicionais para o 
recurso de origem.

Tipo: SourceReference (p. 152)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos
Conectores embutidos

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir uma conexãoWrite de dados entre 
umaAWS Lambda função e a tabela do Amazon DynamoDB:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Write 
    ...

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definirRead eWrite permissões:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir um recurso de origem com uma propriedade 
diferente deId:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
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...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApitoLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

AWS::Serverless::Connector

O exemplo a seguir usa oAWS::Serverless::Connector (p. 143) recurso para que umaAWS Lambda 
função seja lida e gravada em uma tabela do Amazon DynamoDB:

MyConnector: 
  Type: AWS::Serverless::Connector 
  Properties: 
    Source: 
      Id: MyFunction 
    Destination: 
      Id: MyTable 
    Permissions: 
      - Read 
      - Write

O exemplo a seguir usa oAWS::Serverless::Connector (p. 143) recurso para que uma função do Lambda 
seja gravada em um tópico do Amazon SNS, com os dois recursos no mesmo modelo:

MyConnector: 
  Type: AWS::Serverless::Connector 
  Properties: 
    Source: 
      Id: MyLambda 
    Destination: 
      Id: MySNSTopic 
    Permissions: 
      - Write

O exemplo a seguir usa oAWS::Serverless::Connector (p. 143) recurso para que um tópico do Amazon 
SNS seja gravado em uma função do Lambda, que depois grava em uma tabela do Amazon DynamoDB, 
com todos os recursos no mesmo modelo:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  Topic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: 
      Subscription: 
        - Endpoint: !GetAtt Function.Arn 
          Protocol: lambda 

  Function: 
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    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        const AWS = require('aws-sdk'); 
        exports.handler = async (event, context) => { 
          const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
          await docClient.put({  
            TableName: process.env.TABLE_NAME,  
            Item: { 
              id: context.awsRequestId, 
              event: JSON.stringify(event) 
            } 
          }).promise(); 
        }; 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: !Ref Table 

  Table: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 

  TopicToFunctionConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source:  
        Id: Topic 
      Destination:  
        Id: Function 
      Permissions: 
        - Write 

  FunctionToTableConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source:  
        Id: Function 
      Destination:  
        Id: Table 
      Permissions: 
        - Write

A seguir está oAWS CloudFormation modelo transformado do exemplo acima:

"FunctionToTableConnectorPolicy": { 
  "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
  "Metadata": { 
    "aws:sam:connectors": { 
      "FunctionToTableConnector": { 
        "Source": { 
          "Type": "AWS::Lambda::Function" 
        }, 
        "Destination": { 
          "Type": "AWS::DynamoDB::Table" 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "Properties": { 
    "PolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 

147



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::Connector

          "Action": [ 
            "dynamodb:PutItem", 
            "dynamodb:UpdateItem", 
            "dynamodb:DeleteItem", 
            "dynamodb:BatchWriteItem", 
            "dynamodb:PartiQLDelete", 
            "dynamodb:PartiQLInsert", 
            "dynamodb:PartiQLUpdate" 
          ], 
          "Resource": [ 
            { 
              "Fn::GetAtt": [ 
                "MyTable", 
                "Arn" 
              ] 
            }, 
            { 
              "Fn::Sub": [ 
                "${DestinationArn}/index/*", 
                { 
                  "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                      "MyTable", 
                      "Arn" 
                    ] 
                  } 
                } 
              ] 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    }, 
    "Roles": [ 
      { 
        "Ref": "MyFunctionRole" 
      } 
    ] 
  }
}

ResourceReference
Uma referência a um recurso que o tipo deAWS::Serverless::Connector (p. 143) recurso usa.

Note

Para recursos no mesmo modelo, forneçaId o. Para recursos que não estão no mesmo modelo, 
use uma combinação de outras propriedades. Para obter mais informações, consulteAWS 
SAMreferência do conector (p. 507)

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Arn: String
  Id: String
  Name: String
  Qualifier: String
  QueueUrl: String
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  ResourceId: String
  RoleName: String
  Type: String

Propriedades

Arn

O ARN de um recurso.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Id

O ID lógico de um recurso no mesmo modelo.
Note

QuandoId for especificado, se o conector gerar políticasAWS Identity and Access 
Management (IAM), a função do IAM associada a essas políticas será inferida do recursoId. 
Quando nãoId for especificado, forneçaRoleName o recurso para que os conectores 
associem as políticas de IAM geradas a uma função do IAM.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Name

O nome de um recurso do .

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Qualifier

Um qualificador para um recurso que restringe seu escopo. Qualifiersubstitui o* valor no final de 
um ARN de restrição de recursos. Para ver um exemplo, consulte API Gateway invocando uma função 
do Lambda (p. 150).

Note

A definição do qualificador varia por tipo de recurso. Para obter uma lista dos tipos 
de recursos de origem e destino compatíveis, consulteAWS SAMreferência do 
conector (p. 507).

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.
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QueueUrl

O URL da fila do Amazon SQS. Essa propriedade só se aplica aos recursos do Amazon SQS.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ResourceId

O ID de um recurso. Por exemplo, o ID da API Gateway.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

RoleName

O nome da função associada a um recurso.

Note

QuandoId for especificado, se o conector gerar políticas de IAM, a função do IAM 
associada a essas políticas será inferida do recursoId. Quando nãoId for especificado, 
forneçaRoleName o recurso para que os conectores associem as políticas de IAM geradas a 
uma função do IAM.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

OAWS CloudFormation tipo de recurso. Para obter mais informações, consulte Referência de tipos 
deAWS recursos e propriedades.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

API Gateway invocando uma função do Lambda

O exemplo a seguir usa oAWS::Serverless::Connector (p. 143) recurso para permitir que o Amazon API 
Gateway invoque umaAWS Lambda função.

YAML

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
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Resources: 
  MyRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: sts:AssumeRole 
            Principal: 
              Service: lambda.amazonaws.com 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: !GetAtt MyRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Code: 
        ZipFile: | 
          exports.handler = async (event) => { 
            return { 
              statusCode: 200, 
              body: JSON.stringify({ 
                "message": "It works!" 
              }), 
            }; 
          }; 

  MyApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: MyApi 
      ProtocolType: HTTP 

  MyStage: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      StageName: prod 
      AutoDeploy: True 

  MyIntegration: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Integration 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      IntegrationType: AWS_PROXY 
      IntegrationUri: !Sub arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/
functions/${MyFunction.Arn}/invocations 
      IntegrationMethod: POST 
      PayloadFormatVersion: "2.0" 

  MyRoute: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Route 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      RouteKey: GET /hello 
      Target: !Sub integrations/${MyIntegration} 

  MyConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source: # Use 'Id' when resource is in the same template 
        Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
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        ResourceId: !Ref MyApi 
        Qualifier: prod/GET/hello # Or "*" to allow all routes 
      Destination: # Use 'Id' when resource is in the same template 
        Type: AWS::Lambda::Function 
        Arn: !GetAtt MyFunction.Arn 
      Permissions: 
        - Write

Outputs: 
  Endpoint: 
    Value: !Sub https://${MyApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/prod/hello

SourceReference
Uma referência a um recurso de origem que o tipo deAWS::Serverless::Connector (p. 143) recurso usa.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model modelo do, use a seguinte sintaxe.AWS 
SAM

YAML

Qualifier: String

Propriedades

Qualifier

Um qualificador para um recurso que restringe seu escopo. Qualifiersubstitui o* valor no final de 
um ARN de restrição de recursos.

Note

A definição do qualificador varia de acordo com o tipo de recurso. Para obter uma lista dos 
tipos de recursos compatíveis, consulteAWS SAMreferência do conector (p. 507).

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos
O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir um recurso de origem com uma propriedade 
diferente deId:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApitoLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
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          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

AWS::Serverless::Function
Cria umaAWS Lambda função, uma função de execuçãoAWS Identity and Access Management (IAM) e 
mapeamentos de origem de eventos que acionam a função.

OAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso também oferece suporte ao atributo deMetadata recurso, 
para que você possaAWS SAM instruir a criação de tempos de execução personalizados que seu 
aplicativo exige. Para obter mais informações sobre a criação de tempos de execução personalizados, 
consulteCriar tempos de execução personalizados (p. 400).

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar essa entidade em seu modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe 
a seguir.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
Properties: 
   Architectures: List
  AssumeRolePolicyDocument: JSON
  AutoPublishAlias: String
  AutoPublishAliasAllProperties (p. 155): Boolean
  AutoPublishCodeSha256: String
  CodeSigningConfigArn: String
  CodeUri: String | FunctionCode (p. 235)
  DeadLetterQueue: Map | DeadLetterQueue (p. 166)
  DeploymentPreference: DeploymentPreference (p. 167)
  Description: String
  Environment: Environment
  EphemeralStorage: EphemeralStorage
  EventInvokeConfig: EventInvokeConfiguration (p. 170)
  Events: EventSource (p. 175)
  FileSystemConfigs: List
  FunctionName: String
  FunctionUrlConfig: FunctionUrlConfig (p. 236)
  Handler: String
  ImageConfig: ImageConfig
  ImageUri: String
  InlineCode: String
  KmsKeyArn: String
  Layers: List
  MemorySize: Integer
  PackageType: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
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  ProvisionedConcurrencyConfig: ProvisionedConcurrencyConfig
  ReservedConcurrentExecutions: Integer
  Role: String
  RolePath: String
  Runtime: String
  RuntimeManagementConfig (p. 162): RuntimeManagementConfig
  SnapStart (p. 162): SnapStart
  Tags: Map
  Timeout: Integer
  Tracing: String
  VersionDescription: String
  VpcConfig: VpcConfig

Propriedades
Architectures

A arquitetura do conjunto de instruções para a função.

Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte Arquiteturas do conjunto de instruções 
do Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Valores válidos: Um dosx86_64 ouarm64

Tipo: Lista

Obrigatório: não

Padrão: x86_64

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aArchitectures propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

AssumeRolePolicyDocument

Adiciona um AssumeRolePolicyDocument para o padrão criadoRole para essa função. Se essa 
propriedade não for especificada,AWS SAM adiciona uma função de suposição padrão para essa 
função.

Type: JSON

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante 
àAssumeRolePolicyDocument propriedade de umAWS::IAM::Role recurso. AWS SAMadiciona 
essa propriedade à função do IAM gerada para essa função. Se o nome de recurso da Amazon (ARN) 
de uma função é fornecido para essa função, essa propriedade não faz nada.

AutoPublishAlias

O nome do alias Lambda. Para obter mais informações sobre aliases do Lambda, consulte Aliases 
de função do Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor. Para exemplos que usam essa 
propriedade, consulteplantar aplicações sem servidor de forma gradual (p. 516).

AWS SAMAWS::Lambda::Versiongeradores e AWS::Lambda::Aliasrecursos quando essa propriedade 
é definida. Para obter informações sobre esse cenário, consulteA propriedade AutoPublishAlias 
é especificada (p. 299). Para obter informações gerais sobreAWS CloudFormation os recursos 
gerados, consulteAWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294).

Tipo: string

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

AutoPublishAliasAllProperties

Especifica quando um novo AWS::Lambda::Versioné criado. Quandotrue, uma nova versão 
do Lambda é criada quando qualquer propriedade na função Lambda é modificada. Quandofalse, 
uma nova versão do Lambda é criada somente quando qualquer uma das seguintes propriedades é 
modificada:
• Environment, MemorySize, ou SnapStart.
• Qualquer alteração que resulte em uma atualização daCode propriedade, 

comoCodeDictImageUri, ouInlineCode.

Essa propriedadeAutoPublishAlias precisa ser definida.

Se tambémAutoPublishSha256 for especificado, seu comportamento tem precedência 
sobreAutoPublishAliasAllProperties: true.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Valor padrão: false

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

AutoPublishCodeSha256

O valor da string usado, junto com o valor emCodeUri, para determinar se uma nova versão do 
Lambda deve ser publicada. Essa propriedade só é usada quando tambémAutoPublishAlias está 
definida.

Essa propriedade soluciona um problema que ocorre quando umAWS SAM modelo tem as 
seguintes características: oDeploymentPreference objeto é configurado para implantações 
graduais (conforme descrito emplantar aplicações sem servidor de forma gradual (p. 516)), 
aAutoPublishAlias propriedade é definida e não muda entre as implantações e aCodeUri
propriedade é definida e não muda entre as implantações.

Esse cenário pode ocorrer quando o pacote de implantação armazenado em um local do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) é substituído por um novo pacote de implantação que contém o 
código de função Lambda atualizado, mas aCodeUri propriedade permanece inalterada (ao contrário 
do novo pacote de implantação sendo carregado para um novo local do Amazon S3 e daCodeUri
alteração para o novo local).

Nesse cenário, para acionar a implantação gradual com êxito, você deve fornecer um valor exclusivo 
paraAutoPublishCodeSha256.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

CodeSigningConfigArn

O ARN do AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso, usado para ativar a assinatura de código 
para essa função. Para obter mais informações sobre a assinatura de código, consulteConfigurar a 
assinatura de código paraAWS SAM aplicativos (p. 378).

Tipo: string
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aCodeSigningConfigArn propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

CodeUri

O URI do Amazon S3 do código da função, o caminho para a pasta local ou oFunctionCode (p. 235)
objeto. Essa propriedade só se aplica se aPackageType propriedade estiver definida comoZip, caso 
contrário, ela será ignorada.

Observações:

1. Se aPackageType propriedade estiver definida comoZip (padrão), um dosCodeUri ou 
seráInlineCode obrigatório.

2. Se um URI ouFunctionCode (p. 235) objeto do Amazon S3 for fornecido, o objeto Amazon S3 
referenciado deverá ser um pacote de implantação válido do Lambda.

3. Se o caminho para uma pasta local for fornecido, para que o código seja transformado 
adequadamente, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que incluimesma 
construção (p. 458) seguido porsam deploy (p. 462) ousam package (p. 484). Por padrão, os 
caminhos relativos são resolvidos com relação à localização doAWS SAM modelo.

Tipo: Sequência de caracteres | FunctionCode (p. 235)

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àCode propriedade de 
umAWS::Lambda::Function recurso. As propriedades aninhadas do Amazon S3 têm nomes 
diferentes.

DeadLetterQueue

Configura um tópico Simple Notification Service (Amazon SNS) ou uma Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) em que o Lambda envia eventos que não pode processar. Para obter mais 
informações sobre a funcionalidade de filas de letras mortas, consulte filas de letras mortas deAWS 
Lambda funções no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Note

Se a fonte de eventos de sua função do Lambda é uma fila do Amazon SQS, configure uma 
fila de eventos para a função do Lambda. A fila de mensagens, que você configura para 
uma função, é usada para a fila de invocação assíncrona função, não em filas de origem de 
eventos.

Tipo: Mapa | DeadLetterQueue (p. 166)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso. AWS CloudFormationNo tipo é derivado 
doTargetArn, enquanto emAWS SAM você deve passar o tipo junto comTargetArn o.

DeploymentPreference

As configurações para permitir implantações graduais do Lambda.

Se umDeploymentPreference objeto for especificado,AWS SAM cria um
AWS::CodeDeploy::ApplicationchamadoServerlessDeploymentApplication (um por pilha), um
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroupchamado<function-logical-id>DeploymentGroup e um
AWS::IAM::RolechamadoCodeDeployServiceRole.
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Tipo: DeploymentPreference (p. 167)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Veja também: Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulteplantar aplicações sem 
servidor de forma gradual (p. 516).

Description

Uma descrição da função.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

Environment

A configuração para o ambiente de execução.

Type: Environment

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEnvironment
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

EphemeralStorage

Um objeto que especifica o espaço em disco, em MB, disponível para sua função do Lambda em/
tmp.

Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte Ambiente de execução do Lambda no
Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: EphemeralStorage

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEphemeralStorage propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

EventInvokeConfig

O objeto que descreve a configuração de invocação de eventos em uma função Lambda.

Tipo: EventInvokeConfiguration (p. 170)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Events

Especifica os eventos que acionam essa função. Os eventos consistem em um tipo e um conjunto de 
propriedades que dependem do tipo.

Tipo: EventSource (p. 175)
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FileSystemConfigs

Lista de FileSystemConfigobjetos que especificam as configurações de conexão para um sistema de 
arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Se o modelo contiver um AWS::EFS::MountTargetrecurso, você também deverá especificar um 
atributo deDependsOn recurso para garantir que o destino de montagem seja criado ou atualizado 
antes da função.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFileSystemConfigs propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

FunctionName

Um nome para a função. Se você não especificar um nome, um nome exclusivo será gerado para 
você.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aFunctionName
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

FunctionUrlConfig

O objeto que descreve o URL de uma função. Um URL de função é um endpoint HTTPS que você 
pode usar para invocar a função.

Para obter mais informações, consulte URLs de funções no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: FunctionUrlConfig (p. 236)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Handler

A função dentro do seu código que é chamada para iniciar a execução. Essa propriedade só é 
necessária se aPackageType propriedade estiver definida comoZip.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aHandler
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

ImageConfig

O objeto usado para definir as configurações de imagem do contêiner Lambda. Para obter mais 
informações, consulte Usando imagens de contêiner com o Lambda no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.
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Tipo: ImageConfig

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aImageConfig
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

ImageUri

O URI do repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para a imagem de 
contêiner da função do Lambda. Essa propriedade só se aplica se aPackageType propriedade 
estiver definida comoImage, caso contrário, ela será ignorada. Para obter mais informações, consulte
Usando imagens de contêiner com o Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Note

Se aPackageType propriedade estiver definida comoImage, então uma delasImageUri
é obrigatória, ou você deve criar seu aplicativo comMetadata as entradas necessárias 
no arquivoAWS SAM de modelo. Para obter mais informações, consulte Aplicativos de 
construção (p. 381).

A criação de seu aplicativo comMetadata as entradas necessárias tem precedênciaImageUri, 
portanto, se você especificar ambas, seráImageUri ignorada.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aImageUri
propriedade do tipo deAWS::Lambda::FunctionCode dados.

InlineCode

O código da função Lambda que é escrito diretamente no modelo. Essa propriedade só se aplica se 
aPackageType propriedade estiver definida comoZip, caso contrário, ela será ignorada.

Note

Se aPackageType propriedade estiver definida comoZip (padrão), um dosCodeUri ou 
seráInlineCode obrigatório.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aZipFile
propriedade do tipo deAWS::Lambda::FunctionCode dados.

KmsKeyArn

O ARN de uma chaveAWS Key Management Service (AWS KMS) usada pelo Lambda para 
criptografar e descriptografar variáveis de ambiente de função.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aKmsKeyArn
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

Layers

A lista deLayerVersion ARNs que essa função deve usar. A ordem especificada aqui é a ordem na 
qual eles serão importados ao executar a função Lambda.
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Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aLayers
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

MemorySize

O tamanho da memória em MB alocada por invocação da função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aMemorySize
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

PackageType

O tipo de pacote de implantação da função do Lambda. Para obter mais informações, consulte
Pacotes de implantação do Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Observações:

1. Se essa propriedade for definida comoZip (padrão), então umaCodeUri ouInlineCode se aplica 
eImageUri é ignorada.

2. Se essa propriedade for definida comoImage, então sóImageUri se aplica,CodeUri e 
ambasInlineCode são ignoradas. O repositório Amazon ECR necessário para armazenar a imagem 
do contêiner da função pode ser criado auto pelaAWS SAM CLI. Para obter mais informações, 
consulte sam deploy (p. 462).

Valores válidos: Zip ou Image

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: Zip

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aPackageType
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

PermissionsBoundary

O ARN de um limite de permissões a ser usado para a função de execução desta função. Essa 
propriedade funciona somente se a função for gerada para você.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aPermissionsBoundary propriedade de umAWS::IAM::Role recurso.

Policies

Políticas de permissão para essa função. As políticas serão anexadas à função de execução 
padrãoAWS Identity and Access Management (IAM) da função.

Essa propriedade aceita um único valor ou uma lista de valores. Os valores permitidos incluem:
• AWS SAMmodelos de política (p. 314).
• OARN de uma políticaAWS gerenciada.
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• O nome de uma políticaAWS gerenciada da lista a seguir.
• Uma política de IAM embutida formatadaYAML como um mapa.

Note

Se você definir aRole propriedade, essa propriedade será ignorado.

Tipo: Sequência de caracteres | Lista | Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àPolicies propriedade de 
umAWS::IAM::Role recurso.

ProvisionedConcurrencyConfig

A configuração de simultaneidade provisionada do alias de uma função.
Note

ProvisionedConcurrencyConfigsó pode ser especificado se oAutoPublishAlias
estiver definido. Caso contrário, ocorrerá um erro.

Tipo: ProvisionedConcurrencyConfig

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aProvisionedConcurrencyConfig propriedade de umAWS::Lambda::Alias recurso.

ReservedConcurrentExecutions

O número máximo de execuções simultâneas que você deseja reservar para a função.

Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte Lambda Function Scaling no Guia 
doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aReservedConcurrentExecutions propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

Role

O ARN de uma função do IAM a ser usado como a função de execução dessa função.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àRole propriedade de 
umAWS::Lambda::Function recurso. Isso é obrigatório emAWS CloudFormation, mas não 
emAWS SAM. Se uma função não for especificada, uma será criada para você com uma ID lógica 
de<function-logical-id>Role.

RolePath

O caminho para a função de execução do IAM.

Use essa propriedade quando a função for gerada para você. Não use quando a função for 
especificada com aRole propriedade.

Tipo: string
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Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aPath
propriedade de umAWS::IAM::Role recurso.

Runtime

O identificador do tempo de execução da função. Essa propriedade só é necessária se 
aPackageType propriedade estiver definida comoZip.

Note

Se você especificar oprovided identificador para essa propriedade, poderá usar o atributo 
deMetadata recurso paraAWS SAM instruir a criação do tempo de execução personalizado 
que essa função exige. Para obter mais informações sobre a criação de tempos de execução 
personalizados, consulteCriar tempos de execução personalizados (p. 400).

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRuntime
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

RuntimeManagementConfig

Configure as opções de gerenciamento de tempo de execução para suas funções do Lambda, como 
atualizações do ambiente de execução, comportamento de reversão e seleção de uma versão de 
tempo de execução específica. Para saber mais, consulte Atualizações de tempo de execução do 
Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Note

SeAutoPublishAlias estiver configurado,RuntimeManagementConfig será aplicado a 
ambas$LATEST e à versão recém-criada da função.

Tipo: RuntimeManagementConfig

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
RuntimeManagementConfig propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

SnapStart

Crie um instantâneo de qualquer nova versão da função Lambda. Um instantâneo é um estado em 
cache da sua função inicializada, incluindo todas as suas dependências. A função é inicializada 
apenas uma vez e o estado em cache é reutilizado para todas as invocações future, melhorando o 
desempenho do aplicativo ao reduzir o número de vezes que sua função deve ser inicializada. Para 
saber mais, consulte Como melhorar o desempenho de startups com o Lambda SnapStart no Guia 
doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: SnapStart

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aSnapStart
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags adicionadas a essa função. Para obter detalhes 
sobre chaves e valores válidos para tags, consulte Requisitos de chave e valor de tag no Guia doAWS 
Lambda desenvolvedor.
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Quando a pilha é criada, adicionaAWS SAM automaticamente umalambda:createdBy:SAM tag a 
essa função do Lambda e às funções padrão geradas para essa função.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTags propriedade de 
umAWS::Lambda::Function recurso. ATags propriedade emAWS SAM consiste em pares de 
valores-chave (enquanto queAWS CloudFormation nesta propriedade consiste em uma lista deTag
objetos). Além disso, adicionaAWS SAM automaticamente umalambda:createdBy:SAM tag a essa 
função do Lambda e às funções padrão geradas para essa função.

Timeout

O tempo máximo em que a função pode ser executada até ser interrompida.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 3

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aTimeout
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

Tracing

A string que especifica o modo de rastreamento de X-Ray da função. Para obter mais informações 
sobre o X-Ray, consulte Como usarAWS Lambda comAWS X-Ray no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Valores válidos: Active ou PassThrough

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTracingConfig
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso. Se aTracing propriedade estiver definida 
comoActive e aRole propriedade não for especificada, aarn:aws:iam::aws:policy/
AWSXrayWriteOnlyAccess política seráAWS SAM adicionada à função de execução do Lambda 
que ela cria para você.

VersionDescription

Especifica oDescription campo adicionado ao novo recurso de versão do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Lambda::Version recurso.

VpcConfig

A configuração que permite que essa função acesse recursos privados em sua nuvem privada virtual 
(VPC).

Tipo: VpcConfig

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aVpcConfig
propriedade de umAWS::Lambda::Function recurso.

Valores de retorno
Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido à funçãoRef intrínseca, ele retorna o nome do recurso da 
função do Lambda.

Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

Diversão::GetAtt

Fn::GetAtt retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis 
e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAtto GuiaAWS CloudFormation 
do usuário.

Arn

O ARN da função do Lambda.

Exemplos
Função simples

A seguir está um exemplo básico de umAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso de tipo de 
pacoteZip (padrão) e código de função em um bucket do Amazon S3.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
Properties: 
  Handler: index.handler 
  Runtime: python3.9 
  CodeUri: s3://bucket-name/key-name

Exemplo de propriedades de função

A seguir está um exemplo de um tipoAWS::Serverless::Function (p. 153) de pacoteZip (padrão) que 
usaInlineCode,Layers,Tracing,PoliciesAmazon EFS, e uma fonte deApi eventos.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
DependsOn: MyMountTarget        # This is needed if an AWS::EFS::MountTarget resource is 
 declared for EFS
Properties: 
  Handler: index.handler 
  Runtime: python3.9 
  InlineCode: | 
    def handler(event, context): 
      print("Hello, world!") 
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  ReservedConcurrentExecutions: 30 
  Layers: 
    - Ref: MyLayer 
  Tracing: Active 
  Timeout: 120 
  FileSystemConfigs: 
    - Arn: !Ref MyEfsFileSystem 
      LocalMountPath: /mnt/EFS 
  Policies: 
    - AWSLambdaExecute 
    - Version: '2012-10-17'  
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
            - s3:GetObjectACL 
          Resource: 'arn:aws:s3:::my-bucket/*' 
  Events: 
    ApiEvent: 
      Type: Api 
      Properties: 
        Path: /path 
        Method: get

ImageConfigexemplo

A seguir está um exemplo de umImageConfig para uma função Lambda do tipo de pacoteImage.

YAML

HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    PackageType: Image 
    ImageUri: account-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/ecr-repo-name:image-name
    ImageConfig: 
      Command: 
        - "app.lambda_handler" 
      EntryPoint: 
        - "entrypoint1" 
      WorkingDirectory: "workDir"

RuntimeManagementConfig exemplos
Uma função Lambda configurada para atualizar seu ambiente de execução de acordo com o 
comportamento atual:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      UpdateRuntimeOn: Auto

Uma função Lambda configurada para atualizar seu ambiente de execução quando a função é atualizada:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
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    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      UpdateRuntimeOn: FunctionUpdate

Uma função Lambda configurada para atualizar seu ambiente de execução manualmente:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      RuntimeVersionArn: arn:aws:lambda:us-
east-1::runtime:4c459dd0104ee29ec65dcad056c0b3ddbe20d6db76b265ade7eda9a066859b1e 
      UpdateRuntimeOn: Manual

SnapStart exemplos
Exemplo de uma função Lambda SnapStart ativada para versões future:

TestFunc 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    SnapStart: 
      ApplyOn: PublishedVersions

DeadLetterQueue
Especifica uma fila SQS ou tópico do SNS queAWS LambdaO (Lambda) envia eventos quando ele não 
pode processá-los. Para obter mais informações sobre funcionalidade de filas de mensagens mortas, 
consulteAWS LambdaFila de mensagens mortas da função do.

O SAM adicionará automaticamente a permissão apropriada à função de execução da função do Lambda 
para dar acesso ao serviço do Lambda ao recurso. SQS:SendMessage será adicionado para filas SQS e 
tópicos SNS:Publish for SNS.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  TargetArn: String
  Type: String

Properties

TargetArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma fila do Amazon SQS ou um tópico do Amazon SNS.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oTargetArnpropriedade doAWS::Lambda::Function DeadLetterConfigTipo de dados do.
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Type

O tipo de filas de mensagens mortas.

Valores válidos: SNS, SQS

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAMe não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Exemplos

DeadLetterQueue

Exemplo de fila de letras mortas para um tópico do SNS.

YAML

DeadLetterQueue: 
  Type: SNS 
  TargetArn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic

DeploymentPreference
Especifica as configurações para permitir implantações graduais do Lambda. Para obter mais informações 
sobre como configurar implantações graduais do Lambda, consulteplantar aplicações sem servidor de 
forma gradual (p. 516).

Note

Você deve especificar umAutoPublishAlias em seuAWS::Serverless::Function (p. 153) para 
usar umDeploymentPreference objeto, caso contrário, ocorrerá um erro.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Alarms: List
  Enabled: Boolean
  Hooks: Hooks (p. 169)
  PassthroughCondition: Boolean
  Role: String
  TriggerConfigurations: List
  Type: String

Propriedades

Alarms

Uma lista de CloudWatch alarmes que você deseja que sejam acionados por qualquer erro gerado 
pela implantação.
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Essa propriedade aceita a funçãoFn::If intrínseca. Consulte a seção Exemplos na parte inferior 
deste tópico para ver um exemplo de modelo que usaFn::If.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Enabled

Se essa preferência de implantação está habilitada.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

Padrão: Verdadeiro

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Hooks

Funções de validação do Lambda que são executadas antes e depois da mudança de tráfego.

Type: Ganchos (p. 169)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

PassthroughCondition

Se for Verdadeiro e se essa preferência de implantação estiver ativada, a Condição da função será 
passada para o CodeDeploy recurso gerado. Geralmente, você deve definir isso como Verdadeiro. 
Caso contrário, o CodeDeploy recurso seria criado mesmo que a Condição da função fosse resolvida 
como False.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Role

Um ARN de função do IAM que CodeDeploy será usado para transferência de tráfego. Uma função do 
IAM não será criada se ela for fornecida.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

TriggerConfigurations

Uma lista de configurações de gatilho que você deseja associar ao grupo de implantação. Usado para 
notificar um tópico do SNS sobre eventos do ciclo de vida.

Type: List
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Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aTriggerConfigurations propriedade de umAWS::CodeDeploy::DeploymentGroup recurso.

Type

No momento, existem duas categorias de tipos de implantação: Linear e canário. Para obter mais 
informações sobre os tipos de implantação disponíveis, consulteplantar aplicações sem servidor de 
forma gradual (p. 516).

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeploymentPreference com ganchos de pré e pós-trânsito.

Exemplo de preferência de implantação que contém ganchos antes e depois do tráfego.

YAML

DeploymentPreference: 
  Enabled: true 
  Type: Canary10Percent10Minutes  
  Alarms: 
    - Ref: AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
    - Ref: LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
  Hooks: 
    PreTraffic: 
      Ref: PreTrafficLambdaFunction 
    PostTraffic: 
      Ref: PostTrafficLambdaFunction

DeploymentPreference com Fn: :If: If

Exemplo de preferência de implantação usadaFn::If para configurar alarmes. Neste exemplo,Alarm1
será configurado seMyCondition fortrueAlarm2 eAlarm5 será configurado seMyCondition
forfalse.

YAML

DeploymentPreference: 
  Enabled: true 
  Type: Canary10Percent10Minutes  
  Alarms: 
    Fn::If: 
      - MyCondition 
      - - Alarm1 
      - - Alarm2 
        - Alarm5

Hooks

Funções de validação do Lambda que são executadas antes e depois da mudança de tráfego.
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Note

As funções do Lambda referenciadas nessa propriedade configuram 
oCodeDeployLambdaAliasUpdate objeto do AWS::Lambda::Aliasrecurso resultante. Para 
obter mais informações, consulte CodeDeployLambdaAliasUpdate Política no GuiaAWS 
CloudFormation do Usuário.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  PostTraffic: String
  PreTraffic: String

Propriedades

PostTraffic

Função Lambda que é executada após a mudança de tráfego.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

PreTraffic

Função Lambda que é executada antes da mudança de tráfego.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

Ganchos

Exemplos de funções de ganchos

YAML

Hooks: 
  PreTraffic: 
    Ref: PreTrafficLambdaFunction 
  PostTraffic: 
    Ref: PostTrafficLambdaFunction

EventInvokeConfiguration
Opções de configuração doassíncronoChamadas de Alias ou Versão do Lambda.
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Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  DestinationConfig: EventInvokeDestinationConfiguration (p. 172)
  MaximumEventAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer

Properties

DestinationConfig

Um objeto de configuração que especifica o destino de um evento depois que o Lambda processá-lo.

Type: EventInvokeDestinationConfiguration (p. 172)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante 
àDestinationConfigpropriedade de umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. O SAM 
requer um parâmetro extra, “Tipo”, que não existe no CloudFormation.

MaximumEventAgeInSeconds

A idade máxima de uma solicitação que o Lambda envia a uma função para processamento.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oMaximumEventAgeInSecondspropriedade de umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente antes que a função retorne um erro.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oMaximumRetryAttemptspropriedade de umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso.

Exemplos

MaximumEventAgeInSeconds

Exemplo: MaximumEventAgeInSeconds

YAML

EventInvokeConfig: 
  MaximumEventAgeInSeconds: 60 
  MaximumRetryAttempts: 2 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
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      Type: SQS 
      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn

EventInvokeDestinationConfiguration

Um objeto de configuração que especifica o destino de um evento depois que o Lambda processá-lo.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  OnFailure: OnFailure (p. 173)
  OnSuccess: OnSuccess (p. 174)

Properties

OnFailure

Um destino para eventos que tiveram falha no processamento.

Type: OnFailure (p. 173)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante aoOnFailurepropriedade de 
umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. RequerType, uma propriedade adicional somente 
SAM-.

OnSuccess

Um destino para eventos que foram processados com êxito.

Type: OnSuccess (p. 174)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante aoOnSuccesspropriedade de 
umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. RequerType, uma propriedade adicional somente 
SAM-.

Exemplos

OnSuccess

OnSuccess

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
    OnFailure: 
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      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn

OnFailure

Um destino para eventos que tiveram falha no processamento.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Destination: String
  Type: String

Properties

Destination

O nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso de destino.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante à daOnFailurepropriedade 
de umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. O SAM adicionará todas as permissões 
necessárias à função do IAM gerada automaticamente associada a essa função para acessar o 
recurso referenciado nesta propriedade.

Notas adicionais: Se o tipo for LambDA/EventBridge, Destination será obrigatório.
Type

Tipo do recurso referenciado no destino. Os Tipos compatíveis sãoSQS,SNS,Lambda, eEventBridge.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionais: Se o tipo for SQS/SNS e oDestinationé deixada em branco e, em seguida, 
o recurso SQS/SNS é gerado automaticamente pelo SAM. Para fazer referência ao recurso, 
use<function-logical-id>.DestinationQueuePara SQS ou<function-logical-
id>.DestinationTopicPara SNS. Se o tipo for Lambda/EventBridge,Destinationé necessário.

Exemplos

Exemplo de configuração EventInvoke com destinos SQS e Lambda

Neste exemplo, nenhum Destino é fornecido para a configuração do SQS onSuccess, portanto, o SAM cria 
implicitamente uma fila SQS e adiciona todas as permissões necessárias. Além disso, para este exemplo, 
um Destino para um recurso do Lambda declarado no arquivo de modelo é especificado na configuração 
OnFailure, portanto, o SAM adiciona as permissões necessárias a esta função do Lambda para chamar a 
função do Lambda de destino.
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YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn  # Arn of a Lambda function declared in 
 the template file. 

Exemplo de configuração do EventInvoke com destino SNS

Neste exemplo, um Destino é fornecido para um tópico do SNS declarado no arquivo de modelo para a 
configuração onSuccess.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SNS 
      Destination: 
        Ref: DestinationSNS       # Arn of an SNS topic declared in the tempate file

OnSuccess

Um destino para eventos que foram processados com êxito.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Destination: String
  Type: String

Properties

Destination

O nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso de destino.

Type: String

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante àOnSuccesspropriedade 
de umAWS::Lambda::EventInvokeConfigrecurso. O SAM adicionará todas as permissões 
necessárias à função do IAM gerada automaticamente associada a essa função para acessar o 
recurso referenciado nesta propriedade.

Notas adicionais: Se o tipo for LambDA/EventBridge, Destination será obrigatório.
Type

Tipo do recurso referenciado no destino. Os tipos compatíveis sãoSQS,SNS,Lambda, eEventBridge.
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Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAMe não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionais: Se o tipo for SQS/SNS e oDestinationé deixada em branco e, em seguida, 
o recurso SQS/SNS é gerado automaticamente pelo SAM. Para fazer referência ao recurso, 
use<function-logical-id>.DestinationQueuePara SQS ou<function-logical-
id>.DestinationTopicPara SNS. Se o tipo for Lambda/EventBridge,Destinationé necessário.

Exemplos

Exemplo de configuração EventInvoke com destinos SQS e Lambda

Neste exemplo, nenhum Destino é fornecido para a configuração do SQS onSuccess, portanto, o SAM cria 
implicitamente uma fila SQS e adiciona todas as permissões necessárias. Além disso, para este exemplo, 
um Destino para um recurso do Lambda declarado no arquivo de modelo é especificado na configuração 
OnFailure, portanto, o SAM adiciona as permissões necessárias a esta função do Lambda para chamar a 
função do Lambda de destino.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn  # Arn of a Lambda function declared in 
 the template file. 

Exemplo de configuração do EventInvoke com destino SNS

Neste exemplo, um Destino é fornecido para um tópico do SNS declarado no arquivo de modelo para a 
configuração onSuccess.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SNS 
      Destination: 
        Ref: DestinationSNS       # Arn of an SNS topic declared in the tempate file

EventSource
O objeto que descreve a origem dos eventos que acionam a função. Cada evento consiste em um tipo e 
um conjunto de propriedades que dependem desse tipo. Para obter informações sobre as propriedades de 
cada fonte de evento, consulte o tópico correspondente a esse tipo.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.
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YAML

  Properties: AlexaSkill (p. 176) | Api (p. 177) | CloudWatchEvent (p. 186)
 | CloudWatchLogs (p. 188) | Cognito (p. 189) | DocumentDB (p. 190) | DynamoDB (p. 193)
 | EventBridgeRule (p. 197) | HttpApi (p. 202) | IoTRule (p. 206) | Kinesis (p. 207)
 | MQ (p. 211) | MSK (p. 214) | S3 (p. 217) | Schedule (p. 218) | ScheduleV2 (p. 222)
 | SelfManagedKafka (p. 226) | SNS (p. 229) | SQS (p. 232)
  Type: String

Propriedades

Properties

Objeto que descreve as propriedades desse mapeamento de eventos. O conjunto de propriedades 
deve estar em conformidade com o Tipo definido.

Tipo: AlexaSkill (p. 176)| Api (p. 177) | CloudWatchEvent (p. 186)| CloudWatchLogs (p. 188)|
Cognito (p. 189) | DocumentDB (p. 190) | DynamoDB EventBridgeRule (p. 197) (p. 193)|
HttpApi (p. 202)| | IoTrule (p. 206) | Kinesis (p. 207) | MQ (p. 211) | MSK (p. 214) |
S3 (p. 217) | Programação (p. 218) | ScheduleV2 SelfManagedKafka (p. 226) (p. 222)| |
SNS (p. 229) | SQS (p. 232)

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

O tipo de evento.

Valores 
válidos:AlexaSkillApi,CloudWatchEvent,CloudWatchLogs,Cognito,DocumentDB,DynamoDB,EventBridgeRule,HttpApi,IoTRule,Kinesis,MQ,MSK,,S3,Schedule,ScheduleV2,SelfManagedKafka,SNS,SQS

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos
Evento de API

Exemplo de uso de um evento de API

YAML

ApiEvent: 
  Type: Api 
  Properties: 
    Method: get 
    Path: /group/{user} 
    RestApiId:  
      Ref: MyApi

AlexaSkill
O objeto que descreve umAlexaSkilltipo de fonte de evento.
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Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  SkillId: String

Properties

SkillId

O ID de habilidade Alexa para sua habilidade Alexa. Para obter mais informações sobre o ID de 
habilidade, consulteConfigurar o gatilho de uma função do Lambdana documentação do Alexa Skills 
Kit.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

AlexAskillTrigger

Exemplo de evento de habilidade da Alexa

YAML

AlexaSkillEvent: 
  Type: AlexaSkill

Api
O objeto que descreve umApitipo de fonte de evento. Se umAWS::Serverless::Api (p. 103)recurso é 
definido, os valores de caminho e método devem corresponder a uma operação na definição OpenAPI da 
API.

Se nãoAWS::Serverless::Api (p. 103)é definido, a entrada e a saída da função são uma representação da 
solicitação HTTP e da resposta HTTP.

Por exemplo, usando a API JavaScript, o código de status e o corpo da resposta podem ser controlados 
retornando um objeto com as chaves statusCode e corpo.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Auth: ApiFunctionAuth (p. 179)
  Method: String
  Path: String
  RequestModel: RequestModel (p. 184)
  RequestParameters: String | RequestParameter (p. 185)
  RestApiId: String

177

#sam-function-alexaskill-skillid
https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/host-a-custom-skill-as-an-aws-lambda-function.html#configuring-the-alexa-skills-kit-trigger
#sam-function-api-auth
#sam-function-api-method
#sam-function-api-path
#sam-function-api-requestmodel
#sam-function-api-requestparameters
#sam-function-api-restapiid


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::Function

Properties

Auth

Configuração de autenticação para este Api+Camho+Método específico.

Útil para substituir as APIsDefaultAuthorizerdefinindo configuração de autenticação em 
um caminho individual quando nãoDefaultAuthorizeré especificado ou substituindo o 
padrãoApiKeyRequiredConfiguração.

Type: APIFunctionAuth (p. 179)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Method

Método HTTP para o qual essa função é invocada.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Path

Caminho Uri para o qual essa função é invocada. Deve começar com/.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

RequestModel

Modelo de solicitação para usar para este Api+Caminho+Método específico. Isso deve fazer referência 
ao nome de um modelo especificado naModelsseção de umAWS::Serverless::Api (p. 103)recurso.

Type: RequestModel (p. 184)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

RequestParameters

Configuração de parâmetros de solicitação para este Api+Camho+Método específico. 
Todos os nomes de parâmetros devem começar commethod.requeste deve ser limitado 
amethod.request.header,method.request.querystring, oumethod.request.path.

Se um parâmetro for uma string e não um Objeto de Parâmetro de Solicitação de Função, 
entãoRequiredeCachingO padrão é falso.

Type: String |RequestParameter (p. 185)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.
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RestApiId

Identificador de um recurso RestApi, que deve conter uma operação com o 
caminho e o método fornecidos. Normalmente, o é definido para fazer referência a 
umAWS::Serverless::Api (p. 103)recurso definido neste modelo.

Se você não definir esta propriedade,AWS SAMcria um padrãoAWS::Serverless::Api (p. 103)recurso 
usando um geradoOpenApidocument. Esse recurso contém uma união de todos os caminhos e 
métodos definidos porApieventos no mesmo modelo que não especificam umRestApiId.

Isso não pode fazer referência a umAWS::Serverless::Api (p. 103)recurso definido em outro modelo.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

Apievent

Um exemplo de Api Event

YAML

Events: 
  ApiEvent: 
    Type: Api 
    Properties: 
      Path: /path 
      Method: get 
      RequestParameters: 
        - method.request.header.Authorization

ApiFunctionAuth

Configura a autorização no nível do evento, para uma API, caminho e método específicos.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a seguinte sintaxe.

YAML

  ApiKeyRequired: Boolean
  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String
  InvokeRole: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 181)

Properties

ApiKeyRequired

Requer uma chave de API para essa API, caminho e método.

Type: Booliano
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Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

AuthorizationScopes

Os escopos de autorização a serem aplicados a essa API, caminho e método.

Os escopos especificados substituirão todos os escopos aplicados 
peloDefaultAuthorizerpropriedade se você tiver especificado.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Authorizer

OAuthorizerpara uma função específica

Se você especificou um Autorizador Global na API e deseja tornar pública uma Função específica, 
substitua definindoAuthorizerparaNONE.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

InvokeRole

Especifica oInvokeRolepara usar paraAWS_IAMAutorização.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: CALLER_CREDENTIALS

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Notas adicionais:CALLER_CREDENTIALSMapas paraarn:aws:iam::*:user/*, que usa as 
credenciais do chamador para chamar o endpoint.

ResourcePolicy

Configure a Política de Recursos para esse caminho em uma API.

Type: ResourcePolicyStatement (p. 181)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

Função Auth

O exemplo a seguir especifica a autorização no nível da função.
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YAML

Auth: 
  ApiKeyRequired: true 
  Authorizer: NONE

ResourcePolicyStatement

Configura uma política de recursos para todos os métodos e caminhos de uma API. Para obter mais 
informações sobre políticas de recursos, consulte Controle do acesso a uma API com políticas de recursos 
do API Gateway no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Propriedades

AwsAccountBlacklist

AsAWS contas a serem bloqueadas.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

AsAWS contas a serem permitidas. Para ver um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção 
Exemplos, no final desta página.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Uma lista de declarações personalizadas de política de recursos a serem aplicadas a essa API. Para 
ver um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

A lista de nuvens virtuais privadas (VPCs) a serem bloqueadas, em que cada VPC é especificada 
como uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca. Para ver um exemplo 
de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

A lista de VPCs a serem permitidas, em que cada VPC é especificada como uma referência, como 
uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

A lista de endpoints de VPC a serem bloqueados, em que cada endpoint da VPC é especificado como 
uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

A lista de endpoints de VPC a serem permitidos, em que cada endpoint de VPC é especificado como 
uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca. Para ver um exemplo de 
uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem bloqueados. Para ver um exemplo de uso desta 
propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem permitidos.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Os endpoints VPC ou VPC de origem a serem bloqueados. Os nomes da VPC de origem devem 
começar com"vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com"vpce-". 
Para ver um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Os endpoints VPC ou VPC de origem a serem permitidos. Os nomes da VPC de origem devem 
começar com"vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com"vpce-".

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo de política de recursos

O exemplo a seguir bloqueia dois endereços IP e uma VPC de origem e permite umaAWS conta.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
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    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

RequestModel

Configura um modelo de solicitação para um API+Camo+Método específico.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Model: String
  Required: Boolean
  ValidateBody: Boolean
  ValidateParameters: Boolean

Properties

Model

Nome de um modelo definido na propriedade Models doAWS::Serverless::Api (p. 103).

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Required

Adiciona umrequiredpropriedade na seção de parâmetros da definição OpenAPI para o endpoint de 
API fornecido.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidateBody

Especifica se o API Gateway usa oModelPara validar o corpo da solicitação. Para obter mais 
informações, consulteAtivar validação de solicitação no API GatewaynoGuia do desenvolvedor do API 
Gateway.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.
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ValidateParameters

Especifica se o API Gateway usa oModelPara validar parâmetros do caminho de solicitação, strings 
de consulta e cabeçalhos. Para obter mais informações, consulteAtivar validação de solicitação no API 
GatewaynoGuia do desenvolvedor do API Gateway.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Exemplos

Modelo de solicitação

Exemplo de modelo de solicitação

YAML

RequestModel: 
  Model: User 
  Required: true 
  ValidateBody: true 
  ValidateParameters: true

RequestParameter

Configure o parâmetro de solicitação para um Api+Camho+Método específico.

Há duas opçõesRequiredouCachingpropriedade precisa ser especificada para o parâmetro de 
solicitação

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Caching: Boolean
  Required: Boolean

Properties

Caching

AdicionacacheKeyParametersseção para a definição OpenAPI do API Gateway

Type: Booliano

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Required

Este campo especifica se um parâmetro é necessário
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Type: Booliano

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

Parâmetro de solicitação

Exemplo de configuração de parâmetros de solicitação

YAML

RequestParameters: 
  - method.request.header.Authorization: 
      Required: true 
      Caching: true

CloudWatchEvent

O objeto que descreve um tipo de fonte deCloudWatchEvent evento.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Events::Rulerecurso quando esse tipo de 
evento é definido.

Nota importante:EventBridgeRule (p. 197) é o tipo de fonte de evento preferido a ser usado, em vez 
deCloudWatchEvent. EventBridgeRuleeCloudWatchEvent use o mesmo serviço, API eAWS 
CloudFormation recursos subjacentes. No entanto,AWS SAM adicionará suporte para novos recursos 
somente aoEventBridgeRule.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) do, use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Enabled: Boolean
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Pattern: EventPattern
  State: String

Propriedades

Enabled

Indica se a regra está habilitada.

Para desativar a regra, defina essa propriedade comofalse.

Note

Especifique aState propriedadeEnabled ou, mas não ambas.

Type: Booliano
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Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é semelhante àState propriedade de 
umAWS::Events::Rule recurso. Se essa propriedade for definida comotrue entãoAWS SAM 
passaENABLED, caso contrário, ela passaDISABLED.

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade,AWS 
SAM usará o barramento de eventos padrão.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: Barramento de eventos padrão

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aEventBusName propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente para o destino, use aInputPath
propriedade para descrever qual parte do evento passar.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aInputPath
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, 
consulte Eventos e padrões de eventos EventBridge no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Tipo: EventPattern

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aEventPattern propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

State

O estado da regra.

Valores aceitos:DISABLED | ENABLED

Note

Especifique aState propriedadeEnabled ou, mas não ambas.
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Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aState
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Exemplos

CloudWatchEvent

A seguir há um exemplo de um tipo de fonte deCloudWatchEvent evento.

YAML

CWEvent: 
  Type: CloudWatchEvent 
  Properties: 
    Enabled: false 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - running

CloudWatchLogs
O objeto que descreve umCloudWatchLogstipo de fonte de evento.

Este evento gera umAWS::Logs::SubscriptionFilterO recurso e especifica um filtro de assinaturas e 
associa-o ao grupo de logs especificado.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  FilterPattern: String
  LogGroupName: String

Properties

FilterPattern

As expressões de filtragem que restringem o que é entregue para o destinoAWSrecurso. Para obter 
mais informações sobre o filtro do padrão de filtro Sintaxe de filtros e padrões.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oFilterPatternpropriedade de umAWS::Logs::SubscriptionFilterrecurso.

LogGroupName

O grupo de logs ao qual associar o filtro de assinatura. Todos os eventos de log carregados nesse 
grupo de logs são filtrados e entregues para o especificadoAWSrecurso se o padrão de filtro 
corresponder aos eventos de log.
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Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oLogGroupNamepropriedade de umAWS::Logs::SubscriptionFilterrecurso.

Exemplos

Filtro de assinatura do Cloudwatchlogs

Exemplo de filtros de assinatura do Cloudwatchlogs

YAML

CWLog: 
  Type: CloudWatchLogs 
  Properties: 
    LogGroupName: 
      Ref: CloudWatchLambdaLogsGroup 
    FilterPattern: My pattern

Cognito

O objeto que descreve umCognitotipo de fonte de evento.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Trigger: List
  UserPool: String

Properties

Trigger

As informações de configuração de trigger do Lambda para o novo grupo de usuários.

Type: List

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oLambdaConfigpropriedade de umAWS::Cognito::UserPoolrecurso.

UserPool

Referência ao UserPool definido no mesmo modelo

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.
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Exemplos

Cognito Evento

Exemplo de evento Cognito

YAML

CognitoUserPoolPreSignup: 
  Type: Cognito 
  Properties: 
    UserPool: 
      Ref: MyCognitoUserPool 
    Trigger: PreSignUp

DocumentDB
O objeto que descreve um tipo de origem deDocumentDB evento. Para obter mais informações, consulte 
Como usarAWS Lambda com o Amazon DocumentDB no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS SAM modelo do, use a seguinte sintaxe.

YAML

BatchSize (p. 190): Integer
Cluster (p. 190): String
CollectionName (p. 191): String
DatabaseName (p. 191): String
Enabled (p. 191): Boolean
FilterCriteria (p. 191): FilterCriteria
FullDocument (p. 191): String
MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 192): Integer
SecretsManagerKmsKeyId (p. 192): String
SourceAccessConfigurations (p. 192): List
StartingPosition (p. 192): String
StartingPositionTimestamp (p. 192): Double

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a BatchSize
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Cluster

O nome de recurso da Amazon (ARN) do cluster do Amazon DocumentDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
EventSourceArn propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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CollectionName

O nome da coleção a ser consumida no banco de dados. Se você não especificar uma coleção, o 
Lambda consumirá todas as coleções.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para a CollectionName propriedade de um tipo 
deAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig dados.

DatabaseName

O nome do banco de dados a ser consumido dentro do cluster Amazon DocumentDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para a DatabaseName propriedade de um tipo 
deAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig dados.

Enabled

Setrue, o mapeamento da origem do evento estiver ativo. Para pausar a pesquisa e a invocação, 
defina comofalse.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a Enabled
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios que determinam se o Lambda deve processar um evento. Para obter 
mais informações, consulte Filtragem de eventos do Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
FilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FullDocument

Determina o que o Amazon DocumentDB envia para seu stream de eventos durante as operações 
de atualização de documentos. Se definido comoUpdateLookup, o Amazon DocumentDB envia 
um delta descrevendo as alterações, junto com uma cópia do documento inteiro. Caso contrário, o 
Amazon DocumentDB envia somente um documento parcial que contém as alterações.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para a FullDocument propriedade de um tipo 
deAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig dados.
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MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
MaximumBatchingWindowInSeconds propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

SecretsManagerKmsKeyId

O ID da chaveAWS Key Management Service (AWS KMS) de uma chave gerenciada pelo cliente 
peloAWS Secrets Manager. Obrigatório quando você usa uma chave gerenciada pelo cliente do 
Secrets Manager com uma função de execução do Lambda que não inclui akms:Decrypt permissão.

O valor dessa propriedade é um UUID. Por exemplo: 1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação ou host virtual. Especifique isso usando o tipo de
SourceAccessConfigurationsdados.

Para o tipo de origem doDocumentDB evento, o único tipo de configuração válido éBASIC_AUTH.
• BASIC_AUTH— O segredo do Secrets Manager que armazena as credenciais do corretor. Para 

este tipo, a credencial deve estar no seguinte formato:{"username": "your-username", 
"password": "your-password"}. Somente um objeto do tipoBASIC_AUTH é permitido.

Tipo: Lista

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
SourceAccessConfigurations propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.
• AT_TIMESTAMP— especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
• LATEST— leia somente novos registros.
• TRIM_HORIZON— processe todos os registros disponíveis.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
StartingPosition propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp quandoStartingPosition é especificado 
comoAT_TIMESTAMP.
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Tipo: duplo

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
StartingPositionTimestamp propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Exemplos

Fonte de eventos do Amazon DocumentDB

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
    ... 
      Events: 
        MyDDBEvent: 
          Type: DocumentDB 
          Properties: 
            Cluster: "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:docdb-2023-01-01" 
            BatchSize: 10 
            MaximumBatchingWindowInSeconds: 5 
            DatabaseName: "db1" 
            CollectionName: "collection1" 
            FullDocument: "UpdateLookup" 
            SourceAccessConfigurations: 
              - Type: BASIC_AUTH 
                URI: "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:doc-db"

DynamoDB
O objeto que descreve um tipo de origem deDynamoDB evento. Para obter mais informações, consulte
UsoAWS Lambda com o Amazon DynamoDB no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

AWS SAMgera um AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  BatchSize: Integer
  BisectBatchOnFunctionError: Boolean
  DestinationConfig: DestinationConfig
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer
  ParallelizationFactor: Integer
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 196): Double
  Stream: String
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  TumblingWindowInSeconds: Integer

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aBatchSize
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 1000
BisectBatchOnFunctionError

Se a função retornar um erro, divida o lote em dois e tente novamente.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aBisectBatchOnFunctionError propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

DestinationConfig

Uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou o destino de tópicos do Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) para registros descartados.

Tipo: DestinationConfig

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aDestinationConfig propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEnabled
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para 
obter mais informações, consulte a filtragem deAWS Lambda eventos no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FunctionResponseTypes

Uma lista dos tipos de resposta aplicados atualmente ao mapeamento de fontes de eventos. 
Para obter mais informações, consulte Relatar falhas em itens de lote no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Valores válidos: ReportBatchItemFailures

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFunctionResponseTypes propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para aMaximumBatchingWindowInSeconds propriedade de 
umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumRecordAgeInSeconds

A idade máxima de um registro que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMaximumRecordAgeInSeconds propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente quando a função retorna um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMaximumRetryAttempts propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

ParallelizationFactor

O número de lotes a serem processados de cada estilhaço simultaneamente.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aParallelizationFactor propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.
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• AT_TIMESTAMP— Especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
• LATEST— Leia somente novos registros.
• TRIM_HORIZON— processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStartingPosition propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp quandoStartingPosition é especificado 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStartingPositionTimestamp propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Stream

O nome de recurso da Amazon (ARN) do fluxo do DynamoDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEventSourceArn propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

TumblingWindowInSeconds

A duração, em segundos, de uma janela de processamento. O intervalo válido é de 1 a 900 (15 
minutos).

Para obter mais informações, consulte Tumbling windows no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aTumblingWindowInSeconds propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Exemplos

Fonte de eventos do DynamoDB para a tabela existente do DynamoDB

Fonte de eventos do DynamoDB para uma tabela do DynamoDB que já existe em umaAWS conta.

YAML

Events: 

196

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-startingposition
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-startingpositiontimestamp
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-eventsourcearn
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-ddb.html#streams-tumbling
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-tumblingwindowinseconds


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::Function

  DDBEvent: 
    Type: DynamoDB 
    Properties: 
      Stream: arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/TestTable/
stream/2016-08-11T21:21:33.291 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
       

Evento do DynamoDB para tabela do DynamoDB declarado no modelo

Evento do DynamoDB para uma tabela do DynamoDB declarada no mesmo arquivo de modelo.

YAML

Events: 
  DDBEvent: 
    Type: DynamoDB 
    Properties: 
      Stream:  
        !GetAtt MyDynamoDBTable.StreamArn   # This must be the name of a DynamoDB table 
 declared in the same template file 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
       

EventBridgeRule

O objeto que descreve um tipo de origem deEventBridgeRule evento, que define sua função sem 
servidor como o destino de uma EventBridge regra da Amazon. Para obter mais informações, consulte O 
que é a Amazon EventBridge? no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

AWS SAMgera um AWS::Events::Rulerecurso quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 200)
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Name: String
  Pattern: EventPattern
  RetryPolicy: RetryPolicy
  State (p. 199): String
  Target: Target (p. 201)

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para o qual os EventBridge envia 
eventos após uma falha na invocação do destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar 
um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando não EventBridge tem permissões 

197

https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-events-rule.html
#sam-function-eventbridgerule-deadletterconfig
#sam-function-eventbridgerule-eventbusname
#sam-function-eventbridgerule-input
#sam-function-eventbridgerule-inputpath
#sam-function-eventbridgerule-name
#sam-function-eventbridgerule-pattern
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-events-rule.html#cfn-events-rule-eventpattern
#sam-function-eventbridgerule-retrypolicy
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-events-rule-target.html#cfn-events-rule-target-retrypolicy
#sam-function-eventbridgerule-target


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::Function

suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte Política de 
mensagens  EventBridge mortas.

Note

O tipo deAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso tem um tipo de dados 
semelhanteDeadLetterQueue, que trata as falhas que ocorrem após a invocação bem-
sucedida da função Lambda de destino. Exemplos desses tipos de falhas incluem limitação 
do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais 
informações sobre aDeadLetterQueue propriedade da função, consulte filas de letras 
mortas daAWS Lambda função no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 200)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados. AAWS SAM versão dessa propriedade 
inclui subpropriedades adicionais, caso você queiraAWS SAM criar a fila de cartas sem saída para 
você.

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade, 
seráAWS SAM usado o barramento de eventos padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: barramento de eventos padrão

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEventBusName
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente, use aInputPath propriedade para o 
qual parte do evento passar.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aInputPath
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

O nome da regra do .

Tipo: string
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, 
consulte Event Patterns (Eventos e padrões de eventos) EventBridge no Guia EventBridge do usuário 
da Amazon.

Tipo: EventPattern

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEventPattern
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Um objeto RetryPolicy que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. Para 
obter mais informações, consulte Política de mensagens  EventBridge mortas.

Tipo: RetryPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRetryPolicy
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

State

O estado da regra.

Valores aceitos:DISABLED | ENABLED

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aState 
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Target

OAWS recurso que é EventBridge invocado quando uma regra é acionada. Você pode usar essa 
propriedade para especificar a ID lógica do alvo. Se essa propriedade não for especificada,AWS SAM 
gerará a ID lógica do destino.

Tipo: Target (p. 201)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTargets propriedade de 
umAWS::Events::Rule recurso. AAWS SAM versão dessa propriedade só permite que você 
especifique a ID lógica de um único destino.

Exemplos

EventBridgeRule

O exemplo a seguir mostra um tipo deEventBridgeRule evento.
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YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - terminated 
    RetryPolicy: 
      MaximumRetryAttempts: 5 
      MaximumEventAgeInSeconds: 900 
    DeadLetterConfig: 
      Type: SQS 
      QueueLogicalId: EBRuleDLQ 
    Target: 
      Id: MyTarget

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual 
EventBridge envia eventos após uma falha na invocação do destino. A invocação pode falhar, por 
exemplo, ao enviar um evento para uma função Lambda que não existe ou permissões insuficientes para 
invocar a função Lambda. Para obter mais informações, consulte Política de repetição de eventos e uso de 
filas de mensagens mortas no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Note

O tipo deAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso tem um tipo de dados 
semelhante,DeadLetterQueue que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-
sucedida da função Lambda de destino. Exemplos desse tipo de falha incluem limitação do 
Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações 
sobre aDeadLetterQueue propriedade da função, consulte filas de letras mortas daAWS 
Lambda função no Guia doAWS Lambda Desenvolvedor.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila do Amazon SQS especificado como o destino para a fila 
de mensagens mortas.

Note

Especifique aType propriedade ouArn propriedade, mas não as duas.

Type: String

Obrigatório: Não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aArn
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dados.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de letras mortas que éAWS SAM criada seType for especificado.
Note

Se aType propriedade não estiver definida, será ignorado.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, criaAWS SAM automaticamente uma fila de 
mensagens mortas e anexa a política baseada em recursos necessária para conceder permissão ao 
recurso de regras para enviar eventos para a fila.

Note

Especifique aType propriedade ouArn propriedade, mas não as duas.

Valores válidos: SQS

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

OAWS recurso que é EventBridge invocado quando uma regra é acionada.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Id: String
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Propriedades

Id

O ID lógico do destino.

O valor doId pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos (.), hifens (-) e sublinhados (_).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aId propriedade 
do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

Exemplos

Destino

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Target: 
      Id: MyTarget

HttpApi
O objeto que descreve uma fonte de evento com o tipo HTTpAPI.

Se houver uma definição OpenAPI para o caminho e método especificados na API, o SAM adicionará a 
seção de integração e segurança do Lambda (se aplicável) para você.

Se nenhuma definição OpenAPI para o caminho e método especificados existir na API, o SAM criará essa 
definição para você.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  ApiId: String
  Auth: HttpApiFunctionAuth (p. 205)
  Method: String
  Path: String
  PayloadFormatVersion: String
  RouteSettings: RouteSettings
  TimeoutInMillis: Integer

Properties

ApiId

Identificador de umAWS::Serverless::HttpApi (p. 237)recurso definido neste modelo.

Se não estiver definido, um padrãoAWS::Serverless::HttpApi (p. 237)recurso é criado 
chamadoServerlessHttpApiusando um documento OpenAPI gerado contendo uma união de todos 
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os caminhos e métodos definidos por eventos de Api definidos neste modelo que não especificam 
umApiId.

Isso não pode fazer referência a umAWS::Serverless::HttpApi (p. 237)recurso definido em outro 
modelo.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Auth

Configuração de autenticação para este Api+Camho+Método específico.

Útil para substituir as APIsDefaultAuthorizerou definindo a configuração de autenticação em um 
caminho individual quando nãoDefaultAuthorizeré especificado.

Type: HttpApiFunctionAuth (p. 205)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Method

Método HTTP para o qual essa função é invocada.

Se nãoPatheMethodsão especificados, o SAM criará um caminho de API padrão que roteia qualquer 
solicitação que não mapeie para um endpoint diferente para essa função do Lambda. Somente um 
desses caminhos padrão pode existir por API.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Path

Caminho Uri para o qual essa função é invocada. Deve começar com/.

Se nãoPatheMethodsão especificados, o SAM criará um caminho de API padrão que roteia qualquer 
solicitação que não mapeie para um endpoint diferente para essa função do Lambda. Somente um 
desses caminhos padrão pode existir por API.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

PayloadFormatVersion

Especifica o formato da carga enviada para uma integração.

OBSERVAÇÃO: PayloadFormatVersion requer que o SAM modifique sua definição de OpenAPI, 
portanto, ele só funciona com OpenAPI embutido definido naDefinitionBodypropriedade.

Type: String
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Obrigatório: Não

Padrão: 2.0

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

RouteSettings

As configurações de rota por rota para esta API HTTP. Para obter mais informações sobre 
configurações de rota, consulteRouteSettings de AWS::ApiGatewayV2::StagenoGuia API Gateway 
desenvolvedor do API.

Observação: Se RouteSettings forem especificados no recurso HTTpAPI e na origem do evento,AWS 
SAMmescla-os com as propriedades de origem do evento tendo precedência.

Type: RouteSettings

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oRouteSettingspropriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Stagerecurso.

TimeoutInMillis

Tempo limite personalizado entre 50 e 29.000 milissegundos.

OBSERVAÇÃO: TimeoutInMillis requer que o SAM modifique sua definição de OpenAPI, portanto, ele 
só funciona com OpenAPI embutida definida naDefinitionBodypropriedade.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não

Padrão: 5000

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

Evento HttpAPI Padrão

HttpApi Event que usa o caminho padrão. Todos os caminhos e métodos não mapeados nessa API serão 
roteados para esse endpoint.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi

HTTPAAPI

HttpApi Event que usa um caminho e um método específicos.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi 
    Properties: 
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      Path: / 
      Method: GET

Autorização do HttpAPI

Evento HTTPAAPI que usa um Autorizador.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi 
    Properties: 
      Path: /authenticated 
      Method: GET 
      Auth: 
        Authorizer: OpenIdAuth 
        AuthorizationScopes: 
          - scope1 
          - scope2

HttpApiFunctionAuth

Configura a autorização no nível do evento.

Configurar a autenticação para um método específico API + Path +

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String

Properties

AuthorizationScopes

Os escopos de autorização a serem aplicados a essa API, caminho e método.

Os escopos listados aqui substituirão todos os escopos aplicados peloDefaultAuthorizerSe 
existir.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Authorizer

OAuthorizerpara uma função específica. Para usar a autorização do IAM, especifiqueAWS_IAMe 
especifiquetruepeloEnableIamAuthorizernoGlobalsSeção do seu modelo.

Se você especificou um Autorizador Global na API e deseja tornar pública uma Função específica, 
substitua definindoAuthorizerparaNONE.

Type: String
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Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

Auth

Especificando Autorização no nível de função

YAML

Auth: 
  Authorizer: OpenIdAuth 
  AuthorizationScopes: 
    - scope1 
    - scope2

Autorização do IAM

Especifica a autorização do IAM no nível do evento. Para usarAWS_IAMNo nível do evento, você também 
deve especificartruepeloEnableIamAuthorizernoGlobalsSeção do seu modelo. Para obter mais 
informações, consulteSeção global doAWS SAM modelo (p. 100)

YAML

Globals: 
  HttpApi: 
    Auth: 
      EnableIamAuthorizer: true

Resources: 
  HttpApiFunctionWithIamAuth: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            Path: /iam-auth 
            Method: GET 
            Auth: 
              Authorizer: AWS_IAM 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
          return {'body': 'HttpApiFunctionWithIamAuth', 'statusCode': 200} 
      Runtime: python3.9

IoTRule
O objeto que descreve umIoTRuletipo de fonte de evento.

Cria umAWS::IoT::TopicRulerecurso para declarar umAWS IoTRegra do. Para obter mais informações, 
consulteAWS CloudFormationdocumentação

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

206

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-iot-topicrule.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-iot-topicrule.html


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::Function

YAML

  AwsIotSqlVersion: String
  Sql: String

Properties

AwsIotSqlVersion

A versão do mecanismo de regras do SQL a ser usado ao avaliar a regra.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oAwsIotSqlVersionpropriedade de umAWS::IoT::TopicRule TopicRulePayloadrecurso.

Sql

A instrução SQL usada para consultar o tópico. Para obter mais informações, consulteAWS 
IoTReferência SQLnoAWS IoTGuia do desenvolvedor.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para oSqlpropriedade 
de umAWS::IoT::TopicRule TopicRulePayloadrecurso.

Exemplos

Regra IOT

Exemplo de Regras do IOT

YAML

IoTRule: 
  Type: IoTRule 
  Properties: 
    Sql: SELECT * FROM 'topic/test'

Kinesis
O objeto que descreve um tipo de origem deKinesis evento. Para obter mais informações, consulte 
Como usarAWS Lambda com o Amazon Kinesis no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

AWS SAMgera um AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  BatchSize: Integer
  BisectBatchOnFunctionError: Boolean
  DestinationConfig: DestinationConfig
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  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer
  ParallelizationFactor: Integer
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 210): Double
  Stream: String
  TumblingWindowInSeconds: Integer

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aBatchSize
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 10000
BisectBatchOnFunctionError

Se a função retornar um erro, divida o lote em dois e tente novamente.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aBisectBatchOnFunctionError propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

DestinationConfig

Uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou um destino de tópicos do Amazon SNS 
(Amazon SNS) para registros descartados.

Tipo: DestinationConfig

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aDestinationConfig propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEnabled
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para 
obter mais informações, consulte a filtragem deAWS Lambda eventos no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FunctionResponseTypes

Uma lista de tipos de fonte do fonte do fonte do fonte do fonte do fonte do fonte do fonte do fonte do 
fonte do fonte do fonte do fonte do Para obter mais informações, consulte Relatar falhas em itens de 
lote no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Valores válidos: ReportBatchItemFailures

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFunctionResponseTypes propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para aMaximumBatchingWindowInSeconds propriedade de 
umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumRecordAgeInSeconds

A idade máxima de um registro que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMaximumRecordAgeInSeconds propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente quando a função retorna um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aMaximumRetryAttempts propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

ParallelizationFactor

O número de lotes a serem processados de cada estilhaço simultaneamente.
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Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aParallelizationFactor propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.
• AT_TIMESTAMP— especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
• LATEST— leia somente novos registros.
• TRIM_HORIZON— processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStartingPosition propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp quandoStartingPosition é especificado 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStartingPositionTimestamp propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Stream

O nome do recurso da fonte do recurso da Amazon (ARN) do fluxo de dados.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEventSourceArn propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

TumblingWindowInSeconds

A duração, em segundos, de uma janela de processamento. O intervalo válido é de 1 a 900 (15 
minutos).

Para obter mais informações, consulte Tumbling windows no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aTumblingWindowInSeconds propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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Exemplos

fonte Kinesis fonte do fonte do fonte

Este é um exemplo de fonte do fonte do fonte do fonte do fonte do fonte Kinesis fonte do fonte do fonte do

YAML

Events: 
  KinesisEvent: 
    Type: Kinesis 
    Properties: 
      Stream: arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/my-stream 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
      FilterCriteria:  
        Filters:  
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'

MQ

O objeto que descreve um tipo de origem deMQ evento. Para obter mais informações, consulte Como usar 
o Lambda com o Amazon MQ no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso 
quando esse tipo de evento é definido.

Note

Para ter uma fila do Amazon MQ em uma nuvem privada virtual (VPC) que se conecta a uma 
função do Lambda em uma rede pública, a função de execução da sua função deve incluir as 
seguintes permissões:

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

Para obter mais informações, consulte Permissões da função de execução no Guia doAWS 
Lambda desenvolvedor.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS SAM modelo do, use a seguinte sintaxe.

YAML

  BatchSize: Integer
  Broker: String
  DynamicPolicyName (p. 212): Boolean
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  Queues: List
  SecretsManagerKmsKeyId: String
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  SourceAccessConfigurations: List

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aBatchSize
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 10000
Broker

O nome de recurso da Amazon (ARN) do agente do Amazon MQ.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEventSourceArn propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

DynamicPolicyName

Por padrão, o nome da políticaAWS Identity and Access Management (IAM) 
éSamAutoGeneratedAMQPolicy para compatibilidade com versões anteriores. Especifiquetrue o 
uso de um nome gerado automaticamente para sua política do IAM. Esse nome incluirá a ID lógica da 
origem do evento Amazon MQ.

Note

Ao usar mais de uma fonte de eventos do Amazon MQ, especifiquetrue para evitar a 
duplicação de nomes de políticas do IAM.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Padrão: false

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Enabled

Setrue, o mapeamento da fonte do evento estará ativo. Para pausar a pesquisa e a invocação, 
defina comofalse.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEnabled
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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FilterCriteria

Um objeto que define os critérios que determinam se o Lambda deve processar um evento. Para 
obter mais informações, consulte filtragem deAWS Lambda eventos no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para aMaximumBatchingWindowInSeconds propriedade de 
umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Queues

O nome da fila de destino do agente do Amazon MQ a ser consumido.

Tipo: Lista

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aQueues
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

SecretsManagerKmsKeyId

O ID da chaveAWS Key Management Service (AWS KMS) de uma chave gerenciada pelo cliente 
deAWS Secrets Manager. Obrigatório quando você usa uma chave gerenciada pelo cliente do Secrets 
Manager com uma função de execução do Lambda que não inclui akms:Decrypt permissão.

O valor dessa propriedade é um UUID. Por exemplo: 1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação ou host virtual. Especifique isso usando o tipo de
SourceAccessConfigurationsdados.

Para o tipo de origem doMQ evento, os únicos tipos de configuração válidos 
sãoBASIC_AUTHVIRTUAL_HOST e.
• BASIC_AUTH— O segredo do Secrets Manager que armazena as credenciais de agente. Para 

esse tipo, a credencial deve estar no seguinte formato:{"username": "your-username", 
"password": "your-password"}. Somente um objeto do tipoBASIC_AUTH é permitido.

• VIRTUAL_HOST— O nome do host virtual no seu agente do RabbitMQ. O Lambda usará o host 
Rabbit MQ como fonte de eventos. Somente um objeto do tipoVIRTUAL_HOST é permitido.
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Tipo: Lista

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aSourceAccessConfigurations propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Exemplos

Fonte de eventos do Amazon MQ

Veja a seguir um exemplo de um tipo de origem deMQ evento para um corretor Amazon MQ.

YAML

Events: 
  MQEvent: 
    Type: MQ 
    Properties: 
      Broker: arn:aws:mq:us-
east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 
      Queues: List of queues 
      SourceAccessConfigurations: 
        - Type: BASIC_AUTH 
          URI: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName 
      BatchSize: 200 
      Enabled: true

MSK

O objeto que descreve um tipo de origem deMSK evento. Para obter mais informações, consulte Como
usarAWS Lambda com o Amazon MSK no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso 
quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS SAM modelo do, use a seguinte sintaxe.

YAML

  ConsumerGroupId: String
  FilterCriteria: FilterCriteria
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  SourceAccessConfigurations (p. 215): SourceAccessConfigurations
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 216): Double
  Stream: String
  Topics: List

Propriedades

ConsumerGroupId

Uma sequência de caracteres que configura como os eventos serão lidos a partir dos tópicos de 
Kafka.
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Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para aAmazonManagedKafkaConfiguration propriedade de 
umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios que determinam se o Lambda deve processar um evento. Para 
obter mais informações, consulte a filtragem deAWS Lambda eventos no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para aMaximumBatchingWindowInSeconds propriedade de 
umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação, os componentes da VPC ou o host virtual para proteger e 
definir a fonte de eventos.

Valores válidos: CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH

Tipo: lista de SourceAccessConfiguration

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aSourceAccessConfigurations propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.
• AT_TIMESTAMP— especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
• LATEST— leia somente novos registros.
• TRIM_HORIZON— processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStartingPosition propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.
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StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. 
DefinaStartingPositionTimestamp quandoStartingPosition é especificado 
comoAT_TIMESTAMP.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStartingPositionTimestamp propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Stream

O nome de recurso da Amazon (ARN) do fluxo de dados ou de um consumidor de fluxo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEventSourceArn propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Topics

O nome do tópico do Kafka.

Tipo: Lista

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aTopics
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Exemplos

Exemplo do Amazon MSK para cluster existente

A seguir está um exemplo de um tipo de origem deMSK evento para um cluster Amazon MSK que já existe 
em umConta da AWS.

YAML

Events: 
  MSKEvent: 
    Type: MSK 
    Properties: 
      StartingPosition: LATEST 
      Stream: arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2 
      Topics: 
        - MyTopic

Exemplo do Amazon MSK para cluster declarado no mesmo modelo

Veja a seguir um exemplo de um tipo de origem deMSK evento para um cluster do Amazon MSK declarado 
no mesmo arquivo de modelo.
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YAML

Events: 
  MSKEvent: 
    Type: MSK 
    Properties: 
      StartingPosition: LATEST 
      Stream: 
        Ref: MyMskCluster   # This must be the name of an MSK cluster declared in the same 
 template file 
      Topics: 
        - MyTopic

S3
O objeto que descreve umS3tipo de fonte de evento.

Sintaxe

Para declarar esta entidade em seuAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Bucket: String
  Events: String | List
  Filter: NotificationFilter

Properties

Bucket

O nome do bucket do S3. Este bucket deve existir no mesmo modelo.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante àBucketNamepropriedade de 
umAWS::S3::Bucketrecurso. Este é um campo obrigatório no SAM. Esse campo só aceita uma 
referência ao bucket do S3 criado neste modelo

Events

O evento do bucket do Amazon S3 para o qual invocar a função do Lambda. ConsulteTipos de 
eventos compatíveis com Amazon S3Para obter uma lista de valores válidos.

Type: String | List

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oEventpropriedade doAWS::S3::Bucket LambdaConfigurationTipo de dados do.

Filter

As regras de filtragem que determinam quais objetos do Amazon S3 invocam a função do Lambda. 
Para obter informações sobre filtragem de nomes de chave do Amazon S3, consulteConfigurando 
notificações de eventos do Amazon S3noGuia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Type: NotificationFilter

Obrigatório: Não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oFilterpropriedade doAWS::S3::Bucket LambdaConfigurationTipo de dados do.

Exemplos

Evento S3

Exemplo de um evento do S3.

YAML

Events: 
  S3Event: 
    Type: S3 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: ImagesBucket     # This must be the name of an S3 bucket declared in the same 
 template file 
      Events: s3:ObjectCreated:* 
      Filter: 
        S3Key: 
          Rules: 
          - Name: prefix      # or "suffix" 
            Value: value      # The value to search for in the S3 object key names

Schedule
O objeto que descreve um tipo de origem deSchedule evento, que define sua função sem servidor como 
o destino de uma EventBridge regra da Amazon que é acionada em um cronograma. Para obter mais 
informações, consulte O que é a Amazon EventBridge? no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Events::Rulerecurso quando esse tipo de 
evento é definido.

Note

EventBridge agora oferece um novo recurso de agendamento, a Amazon EventBridge Scheduler. 
EventBridge SchedulerA Amazon é um agendador sem servidor que permite criar, executar e 
gerenciar tarefas a partir de um serviço central gerenciado. EventBridge Scheduleré altamente 
personalizável e oferece maior escalabilidade em relação às regras EventBridge programadas, 
com um conjunto mais amplo de operações de API de destinoServiços da AWS e.
Recomendamos que você use EventBridge Scheduler para invocar alvos em um 
cronograma. Para definir esse tipo de origem de evento em seusAWS SAM modelos, 
consulteScheduleV2 (p. 222).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 221)
  Description: String
  Enabled: Boolean
  Input: String
  Name: String
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Schedule: String
  State: String
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Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) EventBridge para onde envia 
eventos após uma falha na invocação do alvo. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um 
evento para uma função do Lambda que não existe ou quando não EventBridge tem permissões 
suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte a política de 
repetição de eventos e uso de filas mortas no Amazon EventBridge User Guide.

Note

O tipo deAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso tem um tipo de dados 
semelhanteDeadLetterQueue, que trata as falhas que ocorrem após a invocação bem-
sucedida da função Lambda de destino. Exemplos desses tipos de falhas incluem limitação 
do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais 
informações sobre aDeadLetterQueue propriedade da função, consulte filas de letras 
mortas daAWS Lambda função no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 221)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados. AAWS SAM versão dessa propriedade 
inclui subpropriedades adicionais, caso você queiraAWS SAM criar a fila de cartas sem saída para 
você.

Description

Uma descrição da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Enabled

Indica se a regra está habilitada.

Para desativar a regra, defina essa propriedade comofalse.

Note

Especifique aState propriedadeEnabled ou, mas não ambas.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àState propriedade de 
umAWS::Events::Rule recurso. Se essa propriedade for definida como,true entãoAWS SAM 
passaENABLED, caso contrário, ela passaDISABLED.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Tipo: string
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

O nome da regra do . Se você não especificar um nome, o AWS CloudFormation gerará um ID físico 
exclusivo e usará esse ID no nome da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Um objeto RetryPolicy que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. Para 
obter mais informações, consulte a política de repetição de eventos e uso de filas mortas no Amazon 
EventBridge User Guide.

Tipo: RetryPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRetryPolicy
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

Schedule

A expressão de programação que determina quando e com que frequência a regra é executada. Para 
obter mais informações, consulte Programar expressões para regras.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aScheduleExpression propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

State

O estado da regra.

Valores aceitos:DISABLED | ENABLED
Note

Especifique aState propriedadeEnabled ou, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aState
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Exemplos

CloudWatch Agendar evento

CloudWatch Exemplo de agendamento de evento
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YAML

CWSchedule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Schedule: 'rate(1 minute)' 
    Name: TestSchedule 
    Description: test schedule 
    Enabled: false

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual 
EventBridge envia eventos após uma falha na invocação do destino. A invocação pode falhar, por 
exemplo, ao enviar um evento para uma função Lambda que não existe ou permissões insuficientes para 
invocar a função Lambda. Para obter mais informações, consulte Política de repetição de eventos e uso de 
filas de mensagens mortas no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Note

O tipo deAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso tem um tipo de dados 
semelhante,DeadLetterQueue que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-
sucedida da função Lambda de destino. Exemplos desse tipo de falha incluem limitação do 
Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações 
sobre aDeadLetterQueue propriedade da função, consulte filas de letras mortas daAWS 
Lambda função no Guia doAWS Lambda Desenvolvedor.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila do Amazon SQS especificado como o destino para a fila 
de mensagens mortas.

Note

Especifique aType propriedade ou aArn propriedade, mas não as duas.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aArn
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dados.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de letras mortas que éAWS SAM criada seType for especificado.
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Note

Se aType propriedade não estiver definida, será ignorado.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, criaAWS SAM automaticamente uma fila de 
mensagens mortas e anexa a política baseada em recursos necessária para conceder permissão ao 
recurso de regras para enviar eventos para a fila.

Note

Especifique aType propriedade ou aArn propriedade, mas não as duas.

Valores válidos: SQS

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

ScheduleV2
O objeto que descreve um tipo de fonte deScheduleV2 evento, que define sua função sem servidor 
como o destino de um evento do Amazon EventBridge Scheduler que é acionado em um agendamento. 
Para obter mais informações, consulte O que é o Amazon EventBridge Scheduler? no Guia do usuário 
doEventBridge Scheduler.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Scheduler::Schedulerecurso quando esse 
tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) do, use a seguinte 
sintaxe.

YAML

DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 221)
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Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow (p. 224)
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
PermissionsBoundary: String
RetryPolicy: RetryPolicy (p. 225)
RoleArn: String
ScheduleExpression: String
ScheduleExpressionTimezone: String
StartDate: String
State: String

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual EventBridge envia 
eventos após uma falha na invocação do alvo. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um 
evento para uma função do Lambda que não existe ou quando não EventBridge tem permissões 
suficientes para invocar a função Lambda. Para obter mais informações, consulte Configurando uma 
fila de letras mortas para o EventBridge Agendador no Guia do Usuário doEventBridge Agendador.

Note

O tipo deAWS::Serverless::Function (p. 153) recurso tem um tipo de dados 
semelhanteDeadLetterQueue, que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-
sucedida da função Lambda de destino. Exemplos desses tipos de falhas incluem limitação 
do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais 
informações sobre aDeadLetterQueue propriedade da função, consulte filas de letras 
mortas daAWS Lambda função no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 221)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade do tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget dados. AAWS SAM versão dessa 
propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queiraAWS SAM criar a fila de letras mortas 
para você.

Description

Uma descrição da programação.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

EndDate

A data, em UTC, antes da qual o cronograma pode invocar sua meta. Dependendo da expressão de 
recorrência do agendamento, as invocações podem parar na ou antesEndDate daquela especificada.

Tipo: string

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aEndDate
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

FlexibleTimeWindow

Permite a configuração de uma janela na qual um agendamento pode ser invocado.

Tipo: FlexibleTimeWindow

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aFlexibleTimeWindow propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

GroupName

O nome do grupo de programações a ser associado a esta programação. Se não for definido, o grupo 
padrão será usado.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aGroupName
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule Target recurso.

KmsKeyArn

O ARN de uma chave KMS que será usada para criptografar dados do cliente.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aKmsKeyArn
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Name

O nome da programação. Se você não especificar um nome,AWS SAM gerará um nome no 
formatoFunction-Logical-IDEvent-Source-Name e o usará como nome da programação.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

PermissionsBoundary

O ARN da política usada para definir o limite de permissões para a função.
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Note

SePermissionsBoundary estiver definido,AWS SAM aplicará os mesmos limites à função 
IAM de destino do agendador agendador.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aPermissionsBoundary propriedade de umAWS::IAM::Role recurso.

RetryPolicy

Um objeto RetryPolicy que inclui informações sobre as configurações de política de repetição.

Tipo: RetryPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRetryPolicy
propriedade do tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget dados.

RoleArn

O ARN da função do IAM que o EventBridge Scheduler usará para o destino quando o programador 
for invocado.

Tipo: RoleArn

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRoleArn
propriedade do tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget dados.

ScheduleExpression

A expressão de programação que determina quando e com que frequência o evento de programação 
do programador é executado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aScheduleExpression propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

ScheduleExpressionTimezone

O fuso horário no qual a expressão de agendamento é avaliada.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aScheduleExpressionTimezone propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

StartDate

A data, em UTC, após a qual o cronograma pode começar a invocar um alvo. Dependendo da 
expressão de recorrência do agendamento, as invocações podem ocorrer em ou após oStartDate que 
você especificar.
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Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aStartDate
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

State

O estado da programação do programador.

Valores aceitos:DISABLED | ENABLED

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aState
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Exemplos

Exemplo básico de definição de um recurso ScheduleV2

Resources: 
  Function: 
    Properties: 
      ... 
      Events: 
        ScheduleEvent: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: "rate(1 minute)" 
        ComplexScheduleEvent: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            FlexibleTimeWindow: 
              Mode: FLEXIBLE 
              MaximumWindowInMinutes: 5 
            StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z' 
            EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z' 
            ScheduleExpressionTimezone: UTC 
            RetryPolicy: 
              MaximumRetryAttempts: 5 
              MaximumEventAgeInSeconds: 300 
            DeadLetterConfig: 
              Type: SQS

SelfManagedKafka

O objeto que descreve um tipo de origem deSelfManagedKafka evento. Para obter mais informações, 
consulte Como usarAWS Lambda com o Apache Kafka autogerenciado no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso 
quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS SAM modelo do, use a seguinte sintaxe.
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YAML

  BatchSize: Integer
  ConsumerGroupId: String
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  KafkaBootstrapServers: List
  SourceAccessConfigurations: SourceAccessConfigurations
  Topics: List

Propriedades

BatchSize

O número máximo de registros em cada batch que o Lambda extrai da sua transmissão e envia para 
sua função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aBatchSize
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 10000
ConsumerGroupId

Uma sequência de caracteres que configura como os eventos serão lidos a partir dos tópicos de 
Kafka.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aSelfManagedKafkaConfiguration propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEnabled
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para 
obter mais informações, consulte filtragem deAWS Lambda eventos no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

KafkaBootstrapServers

A lista de servidores de bootstrap para seus corretores Kafka. Inclua a porta, por 
exemplobroker.example.com:xxxx

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação, os componentes da VPC ou o host virtual para proteger e 
definir a fonte de eventos.

Valores válidos: BASIC_AUTH | CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH | SASL_SCRAM_256_AUTH 
| SASL_SCRAM_512_AUTH | SERVER_ROOT_CA_CERTIFICATE

Tipo: lista de SourceAccessConfiguration

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
SourceAccessConfigurations propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping
recurso.

Topics

O nome do tópico do Kafka.

Tipo: Lista

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aTopics
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Exemplos

Fonte autogerenciada de eventos Kafka

O exemplo a seguir mostra um tipo de origem deSelfManagedKafka evento.

YAML

Events: 
  SelfManagedKafkaEvent: 
    Type: SelfManagedKafka 
    Properties: 
      BatchSize: 1000 
      Enabled: true 
      KafkaBootstrapServers: 
        - abc.xyz.com:xxxx 
      SourceAccessConfigurations:  
        -  Type: BASIC_AUTH 
           URI: arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-
name-1a2b3c 
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      Topics: 
        - MyKafkaTopic

SNS

O objeto que descreve um tipo de origem deSNS evento.

O SAM gera AWS::SNS::Subscriptionrecurso quando esse tipo de evento é definido

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  FilterPolicy: SnsFilterPolicy
  FilterPolicyScope (p. 229): String
  RedrivePolicy (p. 229): Json
  Region: String
  SqsSubscription: Boolean | SqsSubscriptionObject (p. 231)
  Topic: String

Propriedades

FilterPolicy

O JSON da política de filtros atribuído à assinatura. Para obter mais informações, consulte
GetSubscriptionAttributesna Referência da API do Amazon Simple Notification Service.

Tipo: SnsFilterPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aFilterPolicy
propriedade de umAWS::SNS::Subscription recurso.

FilterPolicyScope

Esse atributo permite que você escolha o escopo da filtragem usando um dos seguintes tipos de valor 
de string:
• MessageAttributes— O filtro é aplicado aos atributos da mensagem.
• MessageBody— O filtro é aplicado ao corpo da mensagem.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: MessageAttributes

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a 
FilterPolicyScope propriedade de umAWS::SNS::Subscription recurso.

RedrivePolicy

Quando especificado, envia mensagens não entregues para a fila de mensagens mortas do Amazon 
SQS especificada. As mensagens que não podem ser entregues devido a erros do cliente (por 
exemplo, quando o endpoint inscrito está inacessível) ou erros do servidor (por exemplo, quando o 
serviço que ativa o endpoint inscrito se torna indisponível) são mantidas na fila de mensagens mortas 
para análise ou reprocessamento adicionais.
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Para obter mais informações sobre a política de redirecionamento e filas de mensagens mortas, 
consulte Filas de mensagens mortas do Amazon SQS no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple 
Queue Service.

Tipo: Json

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
RedrivePolicy propriedade de umAWS::SNS::Subscription recurso.

Region

Para assinaturas entre regiões, a região em que o tópico reside.

Se nenhuma região for especificada, o CloudFormation usará a região do chamador como o padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRegion
propriedade de umAWS::SNS::Subscription recurso.

SqsSubscription

Defina essa propriedade como true ou especifiqueSqsSubscriptionObject para ativar o 
agrupamento de notificações de tópicos do SNS em uma fila do SQS. Definir essa propriedade 
paratrue criar uma nova fila SQS, enquanto especificar umaSqsSubscriptionObject usa uma fila 
SQS existente.

Tipo: Booleano | SqsSubscriptionObject (p. 231)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Topic

O ARN do tópico que deseja assinar

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aTopicArn
propriedade de umAWS::SNS::Subscription recurso.

Exemplos

Exemplo de origem do evento do SNS

Exemplo de origem do evento do SNS

YAML

Events: 
  SNSEvent: 
    Type: SNS 
    Properties: 
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      Topic: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic 
      SqsSubscription: true 
      FilterPolicy: 
        store: 
          - example_corp 
        price_usd: 
          - numeric: 
              - ">=" 
              - 100

SqsSubscriptionObject

Especifique uma opção de fila SQS existente para o evento SNS

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  BatchSize: String
  Enabled: Boolean
  QueueArn: String
  QueuePolicyLogicalId: String
  QueueUrl: String

Properties

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote para a fila SQS.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: 10

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos SQS para pausar a sondagem e a invocação.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

Padrão: Verdadeiro

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

QueueArn

Especifique um arn de fila SQS existente.

Type: String

Obrigatório: Sim
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AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

QueuePolicyLogicalId

Dê um nome LogicaLid personalizado para oAWS::SQS::QueuePolicyrecurso.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

QueueUrl

Especifique o URL da fila associado aoQueueArnpropriedade.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Exemplos

Evento SQS para SNS existente

Exemplo para adicionar fila SQS existente para subscibing a um tópico do SNS.

YAML

QueuePolicyLogicalId: CustomQueuePolicyLogicalId
QueueArn: 
  Fn::GetAtt: MyCustomQueue.Arn
QueueUrl: 
  Ref: MyCustomQueue
BatchSize: 5

SQS
O objeto que descreve um tipo de origem deSQS evento. Para obter mais informações, consulte Usar o 
AWS Lambda com o Amazon SQS no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

O SAM gera AWS::Lambda::EventSourceMappingrecurso quando esse tipo de evento é definido

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  BatchSize: Integer
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  Queue: String
  ScalingConfig (p. 234): ScalingConfig
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Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 10

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aBatchSize
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 10000
Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEnabled
propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para 
obter mais informações, consulte a filtragem deAWS Lambda eventos no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Tipo: FilterCriteria

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFilterCriteria propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

FunctionResponseTypes

Uma lista dos tipos de resposta atualmente aplicados ao mapeamento de fontes de eventos. 
Para obter mais informações, consulte Relatar falhas em itens de lote no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Valores válidos: ReportBatchItemFailures

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFunctionResponseTypes propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O tempo máximo, em segundos, para reunir os registros antes de invocar a função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada 
diretamente para aMaximumBatchingWindowInSeconds propriedade de 
umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Queue

O ARN da fila.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEventSourceArn propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

ScalingConfig

Configuração de escalonamento dos pollers SQS para controlar a taxa de invocação e definir o 
máximo de invocações simultâneas.

Digite: ScalingConfig

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
ScalingConfig propriedade de umAWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Exemplos

Evento SQS básico

Events: 
  SQSEvent: 
    Type: SQS 
    Properties: 
      Queue: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
      FilterCriteria:  
        Filters:  
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'

Configure relatórios parciais em lote para sua fila do SQS

Events: 
  SQSEvent: 
    Type: SQS 
    Properties: 
      Enabled: true 
      FunctionResponseTypes: 
        - ReportBatchItemFailures 
      Queue: !GetAtt MySqsQueue.Arn 
      BatchSize: 10

Função Lambda com um evento SQS com escalabilidade configurada

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Events: 
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      MySQSEvent: 
        Type: SQS 
        Properties: 
          ... 
          ScalingConfig: 
            MaximumConcurrency: 10

FunctionCode
O pacote de implantação para uma função do Lambda.

Sintaxe
Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

Um bucket do Amazon S3 na mesma região da AWS que sua função.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oS3Bucketpropriedade doAWS::Lambda::Function CodeTipo de dados do.

Key

A chave do Amazon S3 do pacote de implantação.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oS3Keypropriedade doAWS::Lambda::Function CodeTipo de dados do.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do objeto do pacote de implantação a ser usada.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oS3ObjectVersionpropriedade doAWS::Lambda::Function CodeTipo de dados do.

Exemplos

FunctionCode

Código da função do de exemplo
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YAML

FunctionCode: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

FunctionUrlConfig
Cria um URL deAWS Lambda função. Um URL de função Lambda ambda da ambda da ambda da ambda 
da ambda ambda

Por padrão, o URL da função que você cria usa a$LATEST versão da sua função Lambda. Se você 
especificar umAutoPublishAlias para sua função Lambda, o endpoint se conectará ao alias de função 
especificado.

Para obter mais informações, consulte URLs de funções do Lambda no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Sintaxe
Para declarar esta função no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

AuthType: String
Cors: Cors
InvokeMode: String

Propriedades

AuthType

O tipo de função. Para usarAWS Identity and Access Management (IAM) para autorizar solicitações, 
defina comoAWS_IAM. Para acesso aberto, configurar comoNONE.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aAuthType
propriedade de umAWS::Lambda::Url recurso.

Cors

As configurações de compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) para o URL de função.

Type: Cors

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aCors
propriedade de umAWS::Lambda::Url recurso.

InvokeMode

O modo em que o URL da sua função será invocado. Para que sua função retorne a resposta após 
a conclusão da invocação, defina comoBUFFERED. Para que sua função transmita a resposta, defina 
comoRESPONSE_STREAM. O valor padrão é BUFFERED.
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Valores válidos: BUFFERED ou RESPONSE_STREAM

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
InvokeModepropriedade de umAWS::Lambda::Url recurso.

Exemplos

função

O exemplo a seguir cria uma função Lambda O URL da função usa a autorização do IAM.

YAML

HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: hello_world/ 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs14.x 
    FunctionUrlConfig: 
      AuthType: AWS_IAM 
      InvokeMode: RESPONSE_STREAM

Outputs: 
  MyFunctionUrlEndpoint: 
      Description: "My Lambda Function URL Endpoint" 
      Value: 
        Fn::GetAtt: HelloWorldFunctionUrl.FunctionUrl

AWS::Serverless::HttpApi
Cria uma API HTTP do Amazon API Gateway, que permite que você crie APIs RESTful com menor 
latência e menor custo que as APIs REST. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com 
APIs HTTP no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Recomendamos que você useAWS CloudFormation ganchos ou políticas do IAM para verificar se os 
recursos do API Gateway têm autorizadores anexados a eles para controlar o acesso a eles.

Para obter mais informações sobre o uso deAWS CloudFormation ganchos, consulte Registrando ganchos
no guia do usuário daAWS CloudFormation CLI e no apigw-enforce-authorizer GitHub repositório.

Para obter mais informações sobre o uso de políticas do IAM, consulte Exigir que as rotas de API tenham 
autorização no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.
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YAML

Type: AWS::Serverless::HttpApi
Properties: 
   AccessLogSettings: AccessLogSettings
  Auth: HttpApiAuth (p. 244)
  CorsConfiguration: String | HttpApiCorsConfiguration (p. 251)
  DefaultRouteSettings: RouteSettings
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | HttpApiDefinition (p. 253)
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: HttpApiDomainConfiguration (p. 254)
  FailOnWarnings: Boolean
  Name (p. 240): String
  RouteSettings: RouteSettings
  StageName: String
  StageVariables: Json
  Tags: Map

Propriedades
AccessLogSettings

As configurações para o registro em um estágio.

Tipo: AccessLogSettings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aAccessLogSettings propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

Auth

Configura a autorização para controlar o acesso à API HTTP do API Gateway.

Para mais informações Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT no Guia do 
desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: HttpApiAuth (p. 244)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

CorsConfiguration

Gerencia o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) para todas as APIs 
HTTP do API Gateway. Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique 
umHttpApiCorsConfiguration objeto. Observe que o CORSAWS SAM precisa modificar sua 
definição de OpenAPI, portanto, o CORS funciona somente se aDefinitionBody propriedade for 
especificada.

Para obter mais informações, consulte Configurar o CORS para uma API HTTP no Guia do 
desenvolvedor do API Gateway.

Note

SeCorsConfiguration for definido em uma definição da OpenAPI e no nível da 
propriedade,AWS SAM mescla as duas fontes de configuração com as propriedades que têm 
precedência. Se essa propriedade for definida comotrue, todas as origens serão permitidas.
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Tipo: Sequência de caracteres | HttpApiCorsConfiguration (p. 251)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

DefaultRouteSettings

As configurações de rota padrão para esta API HTTP. Essas configurações se aplicam a todas as 
rotas, a menos que sejam substituídas pelaRouteSettings propriedade para determinadas rotas.

Tipo: RouteSettings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aRouteSettings propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

DefinitionBody

A definição da OpenAPI que descreve sua API HTTP. Se você não especificar aDefinitionUri ou 
aDefinitionBody,AWS SAM gera umDefinitionBody para você com base na configuração do 
seu modelo.

Type: JSON

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àBody propriedade de 
umAWS::ApiGatewayV2::Api recurso. Se determinadas propriedades forem fornecidas,AWS 
SAM poderá inserir ou modificar o conteúdoDefinitionBody antes de ser passado paraAWS 
CloudFormation. As propriedades incluemAuth e umEventSource do tipo HttpApi para 
umAWS::Serverless::Function recurso correspondente.

DefinitionUri

O URI do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o URI, o caminho do arquivo local 
ou o URI da definição de OpenAPI que define a API HTTP. O objeto Amazon S3 ao qual essa 
propriedade faz referência deve ser um arquivo de definição OpenAPI válido. Se você não 
especificar umDefinitionUri ou umDefinitionBody são especificados,AWS SAM gera 
umDefinitionBody para você com base na configuração do seu modelo.

Se você fornecer um caminho de arquivo local, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho 
que inclui osam package comandosam deploy or para que a definição seja transformada 
adequadamente.

As funções intrínsecas não são suportadas em arquivos de OpenApi definição externos com os quais 
você faz referênciaDefinitionUri. Para importar uma OpenApi definição para o modelo, use 
aDefinitionBody propriedade com a transformação Include.

Tipo: Sequência de caracteres | HttpApiDefinition (p. 253)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àBodyS3Location
propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Api recurso. As propriedades aninhadas do Amazon S3 
têm nomes diferentes.

Description

A descrição do recurso da API HTTP.
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Quando você especificarDescription,AWS SAM modificará a OpenApi definição do recurso da API 
HTTP definindo odescription campo. Os seguintes cenários resultarão em um erro:
• ADefinitionBody propriedade é especificada com odescription campo definido na definição 

da API aberta — Isso resulta em um conflito dodescription campo queAWS SAM não será 
resolvido.

• ADefinitionUri propriedade é especificada —AWS SAM não modificará uma definição de API 
aberta que é recuperada do Amazon S3.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableExecuteApiEndpoint

Especifica se os clientes podem invocar sua API HTTP usando oexecute-api endpoint 
padrãohttps://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com. Por padrão, os clientes 
podem invocar sua API com o endpoint padrão. Para exigir que os clientes usem apenas um nome de 
domínio personalizado para invocar sua API, desabilite o endpoint padrão.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante à
DisableExecuteApiEndpoint propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Api recurso. Ela é 
passada diretamente para adisableExecuteApiEndpoint propriedade de uma x-amazon-
apigateway-endpoint-configuration extensão, que é adicionada à  Body propriedade de 
umAWS::ApiGatewayV2::Api recurso.

Domain

Configura um domínio personalizado para essa API HTTP do API Gateway.

Tipo: HttpApiDomainConfiguration (p. 254)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FailOnWarnings

Especifica se a criação da API HTTP (true) será revertida ou não (false) quando um aviso for 
encontrado. O valor padrão é false.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aFailOnWarnings propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Api recurso.

Name

O nome do recurso da API HTTP.

Quando você especificarName,AWS SAM modificará a definição OpenAPI do recurso da API HTTP 
definindo otitle campo. Os seguintes cenários resultarão em um erro:
• ADefinitionBody propriedade é especificada com otitle campo definido na definição da API 

aberta — Isso resulta em um conflito dotitle campo queAWS SAM não será resolvido.
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• ADefinitionUri propriedade é especificada —AWS SAM não modificará uma definição de API 
aberta que é recuperada do Amazon S3.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

RouteSettings

As configurações de rota, por rota, para essa API HTTP. Para obter mais informações, consulte Como
trabalhar com rotas para APIs HTTP no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: RouteSettings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aRouteSettings propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

StageName

O nome do estágio da API. Se nenhum nome for especificado,AWS SAM usa o$default estágio do 
API Gateway.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: $default

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aStageName
propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

StageVariables

Um mapa que define as variáveis da etapa. Os nomes das variáveis podem ter caracteres 
alfanuméricos e sublinhados. Os valores devem corresponder a [A-Za-z0-9-._~:/? #&=,] +.

Type: Json

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStageVariables propriedade de umAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a esse estágio do API 
Gateway. As chaves podem ter de 1 a 128 caracteres Unicode e não podem incluir o prefixoaws:. Use 
qualquer um dos seguintes caracteres: o conjunto de letras, dígitos, espaço em branco, _, ., /, =, + e
-. Os valores podem ter de 1 a 256 caracteres Unicode.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: ATags propriedadeAWS SAM precisa modificar sua definição da OpenAPI, 
portanto, as tags são adicionadas somente se aDefinitionBody propriedade for especificada 
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— nenhuma tag será adicionada se aDefinitionUri propriedade for especificada. AWS 
SAMadiciona automaticamente umahttpapi:createdBy:SAM tag. As tags também são adicionadas 
aoAWS::ApiGatewayV2::Stage recurso e aoAWS::ApiGatewayV2::DomainName recurso 
(DomainNamese especificado).

Valores de retorno
Ref.

Quando você passa o ID lógico desse recurso para aRef função intrínseca,Ref retorna o ID da API 
doAWS::ApiGatewayV2::Api recurso subjacente, por exemplo,a1bcdef2gh.

Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

Exemplos
Simples HttpApi

O exemplo a seguir mostra o mínimo necessário para configurar um endpoint de API HTTP apoiado por 
uma função Lambda. Este exemplo usa a API HTTP padrão queAWS SAM cria.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: HttpApi 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      Runtime: python3.7
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

HttpApi com Auth

O exemplo a seguir mostra como configurar a autorização em endpoints da API HTTP.

YAML

Properties: 
  FailOnWarnings: true 
  Auth: 
    DefaultAuthorizer: OAuth2 
    Authorizers: 
      OAuth2: 
        AuthorizationScopes: 
          - scope4 
        JwtConfiguration: 
          issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
          audience: 
            - MyApi 
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        IdentitySource: "$request.querystring.param"

HttpApi com a definição de OpenAPI
O exemplo a seguir mostra como adicionar uma definição de OpenAPI ao modelo.

Observe queAWS SAM preenche todas as integrações ausentes do Lambda para HttpApi eventos que 
fazem referência a essa API HTTP. AWS SAMtambém adiciona quaisquer caminhos ausentes aos quais 
os HttpApi eventos fazem referência.

YAML

Properties: 
  FailOnWarnings: true 
  DefinitionBody: 
    info: 
      version: '1.0' 
      title: 
        Ref: AWS::StackName 
    paths: 
      "/": 
        get: 
          security: 
          - OpenIdAuth: 
            - scope1 
            - scope2 
          responses: {} 
    openapi: 3.0.1 
    securitySchemes: 
      OpenIdAuth: 
        type: openIdConnect 
        x-amazon-apigateway-authorizer: 
          identitySource: "$request.querystring.param" 
          type: jwt 
          jwtConfiguration: 
            audience: 
            - MyApi 
            issuer: https://www.example.com/v1/connect/oidc 
          openIdConnectUrl: https://www.example.com/v1/connect/oidc/.well-known/openid-
configuration

HttpApi com configurações
O exemplo a seguir mostra como adicionar a API HTTP e as configurações de estágio ao modelo.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Parameters: 
  StageName: 
    Type: String 
    Default: Prod 
     
Resources: 
  HttpApiFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      InlineCode: | 
          def handler(event, context): 
              import json 
              return { 
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                  "statusCode": 200, 
                  "body": json.dumps(event), 
              } 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.7 
      Events: 
        ExplicitApi: # warning: creates a public endpoint 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            ApiId: !Ref HttpApi 
            Method: GET 
            Path: /path 
            TimeoutInMillis: 15000 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 
            RouteSettings: 
              ThrottlingBurstLimit: 600 

  HttpApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      StageName: !Ref StageName 
      Tags: 
        Tag: Value 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: !GetAtt AccessLogs.Arn 
        Format: $context.requestId 
      DefaultRouteSettings: 
        ThrottlingBurstLimit: 200 
      RouteSettings: 
        "GET /path": 
          ThrottlingBurstLimit: 500 # overridden in HttpApi Event 
      StageVariables: 
        StageVar: Value 
      FailOnWarnings: true 

  AccessLogs: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup

Outputs: 
  HttpApiUrl: 
    Description: URL of your API endpoint 
    Value: 
      Fn::Sub: 'https://${HttpApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/
${StageName}/' 
  HttpApiId: 
    Description: Api id of HttpApi 
    Value: 
      Ref: HttpApi

HttpApiAuth
Configure a autorização para controlar o acesso à sua API HTTP do Amazon API Gateway.

Para obter mais informações sobre como configurar o acesso às APIs HTTP, consulteControlar e gerenciar 
o acesso a uma API HTTP no API GatewaynoGuia API Gateway desenvolvedor do API.

Sintaxe
Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Authorizers: OAuth2Authorizer (p. 250) | LambdaAuthorizer (p. 246)
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  DefaultAuthorizer: String
  EnableIamAuthorizer: Boolean

Properties

Authorizers

O autorizador usado para controlar o acesso à sua API do API Gateway API.

Type: OAuth2Authizer (p. 250)|LambdaAuthorizer (p. 246)

Obrigatório: Não

Padrão: Nenhum

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Notas adicionais:AWS SAMadiciona os autorizadores à definição OpenAPI.
DefaultAuthorizer

Especifique o autorizador padrão a ser usado para autorizar chamadas de API para a API do API 
Gateway. Você pode especificarAWS_IAMcomo autorizador padrão seEnableIamAuthorizeré 
definido comotrue. Caso contrário, especifique um autorizador que você definiu emAuthorizers.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: Nenhum

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

EnableIamAuthorizer

Especifique se deve usar a autorização do IAM para a rota da API.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

Exemplos

Autorizador OAuth 2.0

Exemplo de autorizador OAuth 2.0

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    OAuth2Authorizer: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
        - scope2 
      JwtConfiguration: 
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 

245

#sam-httpapi-httpapiauth-defaultauthorizer
#sam-httpapi-httpapiauth-enableiamauthorizer


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::HttpApi

        audience: 
          - MyApi 
      IdentitySource: "$request.querystring.param" 
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer

Autorizador do IAM

Exemplo do autorizador do IAM

YAML

Auth: 
  EnableIamAuthorizer: true 
  DefaultAuthorizer: AWS_IAM

LambdaAuthorizer
Configure um autorizador do Lambda para controlar o acesso à sua API HTTP do Amazon API Gateway 
com umaAWS Lambda função.

Para obter mais informações e exemplos, consulte Como trabalhar comAWS Lambda autorizadores para 
APIs HTTP no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  AuthorizerPayloadFormatVersion: String
  EnableFunctionDefaultPermissions (p. 246): Boolean
  EnableSimpleResponses: Boolean
  FunctionArn: String
  FunctionInvokeRole: String
  Identity: LambdaAuthorizationIdentity (p. 248)

Propriedades

AuthorizerPayloadFormatVersion

Especifica o formato da carga útil enviada a um autorizador da API HTTP do Lambda. Necessário para 
autorizadores da API HTTP do Lambda.

Isso é passado para aauthorizerPayloadFormatVersion seção de umx-amazon-
apigateway-authorizer nasecuritySchemes seção de uma definição da OpenAPI.

Valores válidos: 1.0 ou 2.0

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

EnableFunctionDefaultPermissions

Por padrão, o recurso da API HTTP não tem permissão para invocar o autorizador Lambda. 
Especifique essa propriedadetrue para criar automaticamente permissões entre seu recurso de API 
HTTP e seu autorizador Lambda.
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Tipo: booliano

Obrigatório: não

Valor padrão: false

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

EnableSimpleResponses

Especifica se um autorizador do Lambda retorna uma resposta em um formato simples. Por padrão, 
um autorizador do Lambda deve retornar uma políticaAWS Identity and Access Management (IAM). 
Se habilitado, o autorizador do Lambda pode retornar um valor booliano em vez de uma política do 
IAM.

Isso é passado para aenableSimpleResponses seção de umx-amazon-apigateway-
authorizer nasecuritySchemes seção de uma definição da OpenAPI.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da função do Lambda que fornece autorização para a API.

Isso é passado para aauthorizerUri seção de umx-amazon-apigateway-authorizer
nasecuritySchemes seção de uma definição da OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

O ARN do IAM que o API Gateway invoque a função do IAM que o API Gateway invoque a função 
do IAM. Especifique esse parâmetro se a política baseada em recursos da função não conceder 
alambda:InvokeFunction permissão do API Gateway.

Isso é passado para aauthorizerCredentials seção de umx-amazon-apigateway-
authorizer nasecuritySchemes seção de uma definição da OpenAPI.

Para obter mais informações, consulte Criar um autorizador do Lambda no Guia do desenvolvedor do 
API Gateway.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Especifica umIdentitySource em uma solicitação recebida para um autorizador.
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Isso é passado para aidentitySource seção de umx-amazon-apigateway-authorizer
nasecuritySchemes seção de uma definição da OpenAPI.

Tipo: LambdaAuthorizationIdentity (p. 248)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaAuthorizer

LambdaAuthorizer exemplo

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyLambdaAuthorizer: 
      AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0 
      FunctionArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - MyAuthFunction 
          - Arn 
      FunctionInvokeRole: 
        Fn::GetAtt: 
          - LambdaAuthInvokeRole 
          - Arn 
      Identity: 
        Headers: 
          - Authorization

LambdaAuthorizationIdentity

A propriedade Use pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação de entrada para 
um autorizador do Lambda. Para obter mais informações sobre fontes de identidade, consulteFontes de 
identidadenoGuia do desenvolvedor do API do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Context: List
  Headers: List
  QueryStrings: List
  ReauthorizeEvery: Integer
  StageVariables: List

Properties

Context

Converte as cadeias de contexto fornecidas em uma lista de expressões de mapeamento no 
formato$context.contextString.
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Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Headers

Converte os cabeçalhos em uma lista de expressões de mapeamento no 
formato$request.header.name.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

QueryStrings

Converte as cadeias de consulta fornecidas em uma lista de expressões de mapeamento no 
formato$request.querystring.queryString.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway armazena 
em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API Gateway 
armazenará em cache as respostas do autorizador. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

StageVariables

Converte as variáveis de estágio fornecidas em uma lista de expressões de mapeamento no 
formato$stageVariables.stageVariable.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

LambdarequestIdentity

Exemplo de identidade de solicitação do Lambda
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YAML

Identity: 
  QueryStrings: 
    - auth 
  Headers: 
    - Authorization 
  StageVariables: 
    - VARIABLE 
  Context: 
    - authcontext 
  ReauthorizeEvery: 100

OAuth2Authorizer
Definição de um autorizador OAuth 2.0, também conhecido como um autorizador de JSON Web Token 
(JWT).

Para mais informações Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT no Guia do 
desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  IdentitySource: String
  JwtConfiguration: Map

Propriedades

AuthorizationScopes

Lista de escopos de autorização para esse autorizador.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IdentitySource

Expressão de origem de identidade para esse autorizador.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

JwtConfiguration

Configuração do JWT para esse autorizador.

Isso é passado para ajwtConfiguration seção de umx-amazon-apigateway-authorizer
nasecuritySchemes seção de uma definição da OpenAPI.
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Note

As propriedadesissuer eaudience não diferenciam maiúsculas e minúsculas e podem ser 
usadas em minúsculas, como na OpenAPI, ou em maiúsculasIssuer eAudience como em
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

Autorizador OAuth 2.0

Exemplo de autorizador OAuth 2.0

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    OAuth2Authorizer: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
      JwtConfiguration: 
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
        audience: 
          - MyApi 
      IdentitySource: "$request.querystring.param" 
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer

HttpApiCorsConfiguration
Gerencie o CORS (compartilhamento de recursos entre origens) para suas APIs HTTP. Especifique o 
domínio a ser permitido como uma string ou especifique um dicionário com configuração adicional de Cors. 
OBSERVAÇÃO: A Cors exige que o SAM modifique sua definição do OpenAPI, portanto, ele só funciona 
com OpenAPI embutido definido naDefinitionBodypropriedade.

Para obter mais informações sobre CORS, consulteConfigurar o CORS para uma API HTTPnoGuia API 
Gateway desenvolvedor do API.

Observação: Se httpApicorsConfiguration estiver definido tanto no OpenAPI quanto no nível da 
propriedade,AWS SAMmescla-os com as propriedades tendo precedência.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders: List
  AllowMethods: List
  AllowOrigins: List
  ExposeHeaders: List
  MaxAge: Integer
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Properties

AllowCredentials

Especifica se as credenciais estão incluídas na solicitação de CORS.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

AllowHeaders

Representa uma coleção de cabeçalhos permitidos.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

AllowMethods

Representa uma coleção de métodos HTTP permitidos.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

AllowOrigins

Representa uma coleção de origens permitidas.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

ExposeHeaders

Representa uma coleção de cabeçalhos expostos.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

MaxAge

Especifica o número de segundos que o navegador deve armazenar em cache os resultados da 
solicitação de simulação.

Type: Inteiro

Obrigatório: Não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

HTTPAPICORSConfiguration

Exemplo de configuração HTTP API Cors.

YAML

CorsConfiguration: 
  AllowOrigins: 
    - "https://example.com" 
  AllowHeaders: 
    - x-apigateway-header 
  AllowMethods: 
    - GET 
  MaxAge: 600 
  AllowCredentials: true

HttpApiDefinition
Um documento OpenAPI que define a API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a seguinte sintaxe.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

O nome do bucket do Amazon S3 no qual o arquivo do OpenAPI está armazenado.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oBucketpropriedade doAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3LocationTipo de dados do.

Key

A chave do Amazon S3 do arquivo do OpenAPI.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para oKeypropriedade 
doAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3LocationTipo de dados do.
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Version

Para objetos com controle de versão, a versão do arquivo do OpenAPI.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oVersionpropriedade doAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3LocationTipo de dados do.

Exemplos

Exemplo de definição do Uri

Exemplo de definição de API

YAML

DefinitionUri: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

HttpApiDomainConfiguration
Configura um domínio personalizado para uma API.

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  BasePath: List
  CertificateArn: String
  DomainName: String
  EndpointConfiguration: String
  MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
  OwnershipVerificationCertificateArn: String
  Route53: Route53Configuration (p. 256)
  SecurityPolicy: String

Properties

BasePath

Uma lista dos caminhos base para configurar com o nome de domínio do Amazon API Gateway.

Type: List

Obrigatório: Não

Padrão:/

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é semelhante 
aoApiMappingKeypropriedade de umAWS::ApiGatewayV2::ApiMappingrecurso.AWS SAMcria 
váriosAWS::ApiGatewayV2::ApiMappingrecursos, um por valor especificado nesta propriedade.
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CertificateArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) de umAWScertificado gerenciado para o endpoint desse nome 
de domínio.AWS Certificate ManagerÉ a única origem compatível.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente 
para oCertificateArnpropriedade de umAWS::ApiGateway2::DomainName 
DomainNameConfigurationrecurso.

DomainName

O nome de domínio personalizado para a API do API Gateway. Letras maiúsculas não são 
compatíveis.

AWS SAMgera umAWS::ApiGatewayV2::DomainNamerecurso quando essa propriedade é 
definida. Para obter informações sobre esse cenário, consulteA propriedade domainName é 
especificada (p. 303). Para obter informações sobre geradoAWS CloudFormationRecursos, 
consulteAWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294).

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oDomainNamepropriedade de umAWS::ApiGateway2::DomainNamerecurso.

EndpointConfiguration

Define o tipo de endpoint do API Gateway a ser mapeado para o domínio personalizado. O valor 
dessa propriedade determina como oCertificateArna propriedade é mapeada emAWS 
CloudFormation.

O único valor válido para APIs HTTP éREGIONAL.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: REGIONAL

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

MutualTlsAuthentication

A configuração de autenticação TLS (TLS) para um nome de domínio personalizado.

Type: MutualTlsAutenticação

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oMutualTlsAuthenticationpropriedade de umAWS::ApiGatewayV2::DomainNamerecurso.

OwnershipVerificationCertificateArn

O ARN do certificado público emitido pelo ACM para validar a propriedade do domínio personalizado. 
Obrigatório somente quando você configura o TLS mútuo e especifica um ARN de certificado de CA 
importado ou privado do ACM para oCertificateArn.

Type: String
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Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada 
diretamente para oOwnershipVerificationCertificateArnpropriedade 
doAWS::ApiGatewayV2::DomainName DomainNameConfigurationTipo de dados.

Route53

Define uma configuração do Amazon Route 53.

Type: Configuração Route53 (p. 256)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationequivalente.

SecurityPolicy

A versão TLS da política de segurança para esse nome de domínio.

O único valor válido para APIs HTTP éTLS_1_2.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente 
para oSecurityPolicypropriedade doAWS::ApiGatewayV2::DomainName
DomainNameConfigurationTipo de dados.

Exemplos

DomainName

DomainNameexemplo

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: REGIONAL 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
  BasePath: 
    - foo 
    - bar

Route53Configuration
Configura os conjuntos de registros do Route53 para uma API.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  DistributionDomainName: String
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  EvaluateTargetHealth: Boolean
  HostedZoneId: String
  HostedZoneName: String
  IpV6: Boolean
  Region (p. 258): String
  SetIdentifier (p. 258): String

Propriedades

DistributionDomainName

Configura uma distribuição personalizada do nome de domínio personalizado da API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: use a distribuição do API Gateway.

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDNSName
propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget recurso.

Notas adicionais: O nome de domínio de uma CloudFrontdistribuição.
EvaluateTargetHealth

Quando EvaluateTargetHealth for true, um registro de alias herdará a integridade doAWS recurso da 
referenciado, como um Elastic Load Balancing ou outro registro na zona hospedada.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aEvaluateTargetHealth propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
recurso.

Notas adicionais: não é possível EvaluateTargetHealth definir como true quando o alias de destino for 
uma CloudFront distribuição.

HostedZoneId

O ID da zona hospedada na qual você deseja criar registros.

Especifique HostedZoneName ou HostedZoneId, mas não ambos. Se houver várias zonas 
hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando HostedZoneId.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aHostedZoneId
propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

HostedZoneName

O nome da zona hospedada na qual você deseja criar registros. Você deve incluir um ponto final (por 
exemplo, www.example.com.) como parte do HostedZoneName.

Especifique HostedZoneName ou HostedZoneId, mas não ambos. Se houver várias zonas 
hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando HostedZoneId.

Tipo: string
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aHostedZoneName propriedade de umAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

IpV6

Quando essa propriedade é definida,AWS SAM cria umAWS::Route53::RecordSet recurso e 
define Type comoAAAA para o fornecido HostedZone.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Region

Somente conjuntos de registros de recursos baseados em latência: a região do Amazon EC2 na qual 
você criou o recurso ao qual esse conjunto de registros de recursos se refere. O recurso normalmente 
é um recurso da AWS, como uma instância do EC2 ou um balanceador de carga do ELB, e tem como 
referência um endereço IP ou um nome de domínio DNS, dependendo do tipo de registro.

Quando o Amazon Route 53 recebe uma consulta de DNS do nome e tipo de domínio para os quais 
você criou conjuntos de registros de recursos de latência, o Route 53 seleciona o conjunto de registros 
de recurso de latência que tem a mais baixa latência entre o usuário final e a região do Amazon EC2 
associada. O Route 53 retorna o valor associado ao conjunto de registros de recursos selecionado.

Observe o seguinte:
• Só é possível especificar um ResourceRecord por conjunto de registros de recursos de latência.
• Só é possível criar um conjunto de registros de recursos de latência para cada região do Amazon 

EC2.
• Não é necessário criar conjuntos de registros de recursos de latência para todas as regiões do 

Amazon EC2. O Route 53 selecionará a região com a melhor latência entre as regiões para as quais 
você cria conjuntos de registros de recursos de latência.

• Não é possível criar conjuntos de registros de recursos que não sejam de latência e tenham os 
mesmos valores para os elementos Name e Type como conjuntos registros de recursos de latência.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a Region
propriedade de um tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dados.

SetIdentifier

Conjuntos de registros de recursos que têm uma política de roteamento diferente da simples: um 
identificador que diferencia entre vários conjuntos de registros de recursos que têm a mesma 
combinação de nome e tipo, como vários conjuntos de registros de recursos ponderados chamados 
acme.example.com que tenham um tipo de A. Em um grupo de conjuntos de registros de recursos 
que têm o mesmo nome e tipo, o valor de SetIdentifier deve ser exclusivo para cada conjunto de 
registros de recursos.

Para obter informações sobre políticas de roteamento, consulte Escolher uma política de roteamento
no Guia do desenvolvedor do Amazon te 53.

Tipo: string

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a
SetIdentifier propriedade de um tipo deAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dados.

Exemplos

Exemplo de configuração do Route 53

Este exemplo mostra como definir o Route 53.

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
    EvaluateTargetHealth: true 
    DistributionDomainName: xyz

AWS::Serverless::LayerVersion
Cria um Lambda LayerVersion que contém código de biblioteca ou de tempo de execução necessário para 
uma função Lambda.

OAWS::Serverless::LayerVersion (p. 259) recurso também suporta o atributo deMetadata recurso, 
para que você possaAWS SAM instruir a criação de camadas incluídas em seu aplicativo. Para obter mais 
informações sobre a criação de camadas do, consulteCamadas de construção do (p. 398).

Nota importante: Desde o lançamento do atributo de UpdateReplacePolicyrecurso emAWS 
CloudFormation, AWS::Lambda::LayerVersion(recomendado) oferece os mesmos benefícios 
queAWS::Serverless::LayerVersion (p. 259).

Quando um Serverless LayerVersion é transformado, o SAM também transforma o ID lógico do recurso 
para que o antigo LayerVersions não seja automaticamente excluído CloudFormation quando o recurso for 
atualizado.

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model, use a seguinte sintaxe.AWS SAM

YAML

Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties: 
   CompatibleArchitectures: List
  CompatibleRuntimes: List
  ContentUri: String | LayerContent (p. 262)
  Description: String
  LayerName: String
  LicenseInfo: String
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  RetentionPolicy: String

Propriedades
CompatibleArchitectures

Especifica as arquiteturas do conjunto de instruções suportadas para a versão da camada.

Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte Arquiteturas do conjunto de instruções 
do Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Valores válidos: x86_64, arm64

Tipo: Lista

Obrigatório: não

Padrão: x86_64

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aCompatibleArchitectures propriedade de umAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

CompatibleRuntimes

Lista de tempos de execução compatíveis com isso LayerVersion.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aCompatibleRuntimes propriedade de umAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

ContentUri

Uri do Amazon S3, caminho para a pasta local ou LayerContent objeto do código da camada.

Se um LayerContent objeto ou URI do Amazon S3 for fornecido, o objeto Amazon S3 referenciado 
deverá ser um arquivo ZIP válido que contenha o conteúdo de uma camada Lambda.

Se um caminho para uma pasta local for fornecido, para que o conteúdo seja transformado 
adequadamente, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que incluimesma 
construção (p. 458) seguido por umsam deploy (p. 462) ousam package (p. 484). Por padrão, os 
caminhos relativos são resolvidos com relação à localização doAWS SAM modelo.

Tipo: Sequência de caracteres | LayerContent (p. 262)

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àContent propriedade de 
umAWS::Lambda::LayerVersion recurso. As propriedades aninhadas do Amazon S3 têm nomes 
diferentes.

Description

Descrição dessa camada.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Lambda::LayerVersion recurso.
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LayerName

O nome ou o nome de recurso da Amazon (ARN) da camada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: ID lógica do recurso

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àLayerName propriedade de 
umAWS::Lambda::LayerVersion recurso. Caso você não especifique um nome, o ID lógico do 
recurso será usado como nome.

LicenseInfo

Informações sobre a licença para isso LayerVersion.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aLicenseInfo
propriedade de umAWS::Lambda::LayerVersion recurso.

RetentionPolicy

Especifica se as versões antigas do seu LayerVersion serão mantidas ou excluídas após uma 
atualização.

Valores válidos: Retain ou Delete

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: Quando você especificaRetain,AWS SAM adiciona umAtributos de 
recursos (p. 292) deDeletionPolicy: Retain aoAWS::Lambda::LayerVersion recurso 
transformado.

Valores de retorno
Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido à funçãoRef intrínseca. retorna o ARN do recurso do 
Lambda subjacente LayerVersion.

Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.

Exemplos
LayerVersionExample

Exemplo de um LayerVersion
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YAML

Properties: 
  LayerName: MyLayer 
  Description: Layer description 
  ContentUri: 's3://my-bucket/my-layer.zip' 
  CompatibleRuntimes: 
    - nodejs10.x 
    - nodejs12.x 
  LicenseInfo: 'Available under the MIT-0 license.' 
  RetentionPolicy: Retain

LayerContent
Um arquivo ZIP que contém os conteúdos de umCamada do Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Properties

Bucket

O bucket do Amazon S3 do arquivamento de camada.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oS3Bucketpropriedade doAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipo de dados do.

Key

A chave do Amazon S3 do arquivamento de camada.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oS3Keypropriedade doAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipo de dados do.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do objeto de arquivamento de camada a ser usada.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oS3ObjectVersionpropriedade doAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipo de dados do.
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Exemplos

LayerContent

Exemplo de Conteúdo da camada

YAML

LayerContent: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

AWS::Serverless::SimpleTable
Cria uma tabela do DynamoDB com uma chave primária de atributo único. É útil quando os dados só 
precisam ser acessados por meio de uma chave primária.

Para usar a funcionalidade mais avançada do DynamoDB, use um AWS::DynamoDB::Tablerecurso em vez 
disso.

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

Type: AWS::Serverless::SimpleTable
Properties: 
   PrimaryKey: PrimaryKeyObject (p. 265)
  ProvisionedThroughput: ProvisionedThroughput
  SSESpecification: SSESpecification
  TableName: String
  Tags: Map

Propriedades
PrimaryKey

Nome e tipo do atributo a ser usado como chave primária da tabela. Se não for fornecida, a chave 
primária será aString com um valor deid.

Note

O valor dessa propriedade não pode ser modificado após a criação desse recurso.

Tipo: PrimaryKeyObject (p. 265)

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

ProvisionedThroughput

Leia e grave informações de provisionamento de taxa de transferência.

Se nãoProvisionedThroughput for especificadoBillingMode, será especificado 
comoPAY_PER_REQUEST.

Tipo: ProvisionedThroughput

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aProvisionedThroughput propriedade de umAWS::DynamoDB::Table recurso.

SSESpecification

Especifica as configurações para habilitar a criptografia no lado do servidor.

Type: SSESpecification

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aSSESpecification propriedade de umAWS::DynamoDB::Table recurso.

TableName

Nome da tabela do DynamoDB.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aTableName
propriedade de umAWS::DynamoDB::Table recurso.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a este SimpleTable. Para 
obter detalhes sobre chaves e valores válidos para tags, consulte Etiqueta de recurso no GuiaAWS 
CloudFormation do usuário.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTags propriedade de 
umAWS::DynamoDB::Table recurso. A propriedade Tags no SAM consiste em pares Key:Value; 
CloudFormation nela consiste em uma lista de objetos Tag.

Valores de retorno
Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido para a função intrínseca Ref, retorna o nome do recurso da 
tabela subjacente do DynamoDB.

Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.
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Exemplos
SimpleTableExample

Exemplo de um SimpleTable

YAML

Properties: 
  TableName: my-table 
  Tags: 
    Department: Engineering 
    AppType: Serverless

PrimaryKeyObject
O objeto que descreve as propriedades de uma chave primária.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

  Name: String
  Type: String

Properties

Name

Nome do atributo da chave primária.

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oAttributeNamepropriedade doAWS::DynamoDB::Table AttributeDefinitionTipo de dados 
do.

Notas adicionais: Esta propriedade também é passada para oAttributeNamepropriedade de 
umAWS::DynamoDB::Table KeySchemaTipo de dados do.

Type

O tipo de dados para a chave primária.

Valores válidos:String,Number,Binary

Type: String

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é passada diretamente para 
oAttributeTypepropriedade doAWS::DynamoDB::Table AttributeDefinitionTipo de dados 
do.
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Exemplos

Primary Key

Exemplo de chave primária.

YAML

Properties: 
  PrimaryKey: 
    Name: MyPrimaryKey 
    Type: String

AWS::Serverless::StateMachine
Cria uma máquina deAWS Step Functions estados, que você pode usar para orquestrarAWS Lambda 
funções e outrosAWS recursos para formar fluxos de trabalho complexos e robustos.

Para obter mais informações sobre o Steps Functions, consulte o AWS Step FunctionsGuia do 
desenvolvedor do .

Note

Ao implantar oAWS CloudFormation,AWS SAM transforma seusAWS SAM recursos emAWS 
CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationRecursos 
gerados da (p. 294).

Sintaxe
Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties: 
   Definition: Map
  DefinitionSubstitutions: Map
  DefinitionUri: String | S3Location
  Events: EventSource (p. 271)
  Logging: LoggingConfiguration
  Name: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
  RolePath: String
  Role: String
  Tags: Map
  Tracing: TracingConfiguration
  Type: String

Propriedades
Definition

A definição da máquina de estado é um objeto, onde o formato do objeto corresponde ao formato de 
seu arquivo de modelo do AWS SAM, por exemplo, JSON ou YAML. As definições de máquina de 
estado aderem ao Idioma dos estados da Amazon.
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Para obter um exemplo de uma definição de máquina de estado em linha, 
consulteExemplos (p. 270).

Você deve fornecer umDefinition ou umDefinitionUri.

Tipo: Mapa

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

DefinitionSubstitutions

Um string-to-string mapa que especifica os mapeamentos para variáveis de espaço reservado na 
definição da máquina de estado. Isso permite que você injete valores obtidos em tempo de execução 
(por exemplo, de funções intrínsecas) na definição da máquina de estado.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante 
àDefinitionSubstitutions propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine
recurso. Se alguma função intrínseca for especificada em uma definição de máquina de estado 
embutida,AWS SAM adiciona entradas a essa propriedade para injetá-las na definição da máquina de 
estado.

DefinitionUri

O URI do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou o caminho do arquivo local da definição da 
máquina de estado escrita no idioma do estado.

Se você fornecer um caminho de arquivo local, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que 
inclui osam package comandosam deploy or para transformar corretamente a definição. Para tanto, 
você deve usar a versão 0.52.0 ou posterior daAWS SAM CLI.

Você deve fornecer umDefinition ou umDefinitionUri.

Tipo: String | S3Location

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aDefinitionS3Location propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Events

Especifica os eventos que acionam essa máquina de estado. Os eventos consistem em um tipo e um 
conjunto de propriedades que dependem do tipo.

Tipo: EventSource (p. 271)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Logging

Define quais eventos do histórico de execução são registrados em log e onde eles são registrados.

Tipo: LoggingConfiguration
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aLoggingConfiguration propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Name

O nome da máquina de estado.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStateMachineName propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

PermissionsBoundary

O ARN de um limite de permissões a ser usado para a função de execução desta máquina de estado. 
Essa propriedade só funciona se a função for gerada para você.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aPermissionsBoundary propriedade de umAWS::IAM::Role recurso.

Policies

Políticas de permissão para esta máquina estadual. As políticas serão anexadas à função de 
execução padrão da máquina estadualAWS Identity and Access Management (IAM).

Essa propriedade aceita um único valor ou uma lista de valores. Os valores permitidos incluem:
• AWS SAMmodelos de política (p. 314).
• OARN de uma políticaAWS gerenciada.
• O nome de uma políticaAWS gerenciada da lista a seguir.
• Uma política de IAM embutida formatadaYAML como um mapa.

Note

Se você definir aRole propriedade, esta propriedade será ignorado.

Tipo: Sequência de caracteres | Lista | Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Role

O ARN de uma função do IAM a ser usado como a função de execução desta máquina de estado.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a RoleArn
propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

RolePath

O caminho para a função de execução do IAM da máquina estadual.
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Use essa propriedade quando a função for gerada para você. Não use quando a função for 
especificada com aRole propriedade.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aPath
propriedade de umAWS::IAM::Role recurso.

Tags

Um string-to-string mapa que especifica as tags adicionadas à máquina de estado e a função de 
execução correspondente. Para obter informações sobre chaves e valores válidos para tags, consulte 
a propriedade Tags de um AWS::StepFunctions::StateMachinerecurso.

Tipo: Mapa

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTags propriedade de 
umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso. AWS SAMadiciona automaticamente 
umastateMachine:createdBy:SAM tag a esse recurso e à função padrão gerada para ele.

Tracing

Seleciona seAWS X-Ray está habilitado ou não para a máquina de estado. Para obter mais 
informações sobre como usar o X-Ray com o Step Functions, consulte AWS X-Raye Step Functions
no Guia doAWS Step Functions desenvolvedor.

Tipo: TracingConfiguration

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aTracingConfiguration propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Type

O tipo da máquina de estado.

Valores válidos: STANDARD ou EXPRESS

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: STANDARD

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aStateMachineType propriedade de umAWS::StepFunctions::StateMachine recurso.

Valores de retorno
Ref.

Quando você fornece o ID lógico deste recurso para a função intrínseca Ref, Ref retorna o nome do 
recurso da Amazon (ARN) doAWS::StepFunctions::StateMachine recurso subjacente.

Para obter mais informações sobre como usar aRef função, consulte Refo GuiaAWS CloudFormation do 
usuário.
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Diversão::GetAtt

Fn::GetAtt retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis 
e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o usoFn::GetAtt, consulte Fn::GetAtto GuiaAWS CloudFormation 
do usuário.

Name

Retorna o nome da máquina de estado, comoHelloWorld-StateMachine.

Exemplos
Arquivo de definição de máquina estadual

Veja a seguir um exemplo de uma máquina de estado definida com um arquivo de definição. 
Omy_state_machine.asl.json arquivo deve ser escrito no idioma dos estados da Amazônia.

Neste exemplo, asDefinitionSubstitution entradas permitem que a máquina de estado inclua 
recursos declarados no arquivoAWS SAM de modelo.

YAML

MySampleStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json 
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role 
    Tracing: 
      Enabled: true 
    DefinitionSubstitutions: 
      MyFunctionArn: !GetAtt MyFunction.Arn 
      MyDDBTable: !Ref TransactionTable

Definição de máquina de estado em linha

Veja a seguir um exemplo de uma definição de máquina de estado em linha.

Neste exemplo, o arquivo deAWS SAM modelo é escrito em YAML, portanto, a definição da máquina de 
estado também está em YAML. Para declarar uma definição de máquina de estado embutida em JSON, 
escreva seu arquivoAWS SAM de modelo em JSON.

YAML

MySampleStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Definition: 
      StartAt: MyLambdaState 
      States: 
        MyLambdaState: 
          Type: Task 
          Resource: arn:aws:lambda:us-east-1:123456123456:function:my-sample-lambda-app 
          End: true 
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role 
    Tracing: 
      Enabled: true
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EventSource
O objeto que descreve a origem dos eventos que acionam a máquina de estado. Cada evento consiste em 
um tipo e um conjunto de propriedades que dependem desse tipo. Para obter mais informações sobre as 
propriedades de cada fonte de evento, consulte o subtópico correspondente a esse tipo.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Properties: Schedule (p. 284) | ScheduleV2 (p. 288) | CloudWatchEvent (p. 278)
 | EventBridgeRule (p. 279) | Api (p. 272)
  Type: String

Propriedades

Properties

Um objeto que descreve as propriedades desse mapeamento de eventos. O conjunto de propriedades 
deve estar em conformidade com o definidoType.

Tipo: Programação (p. 284) | ScheduleV2 (p. 288) | CloudWatchEvent (p. 278)|
EventBridgeRule (p. 279)| Api (p. 272)

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

O tipo de evento.

Valores válidos:ApiSchedule,,ScheduleV2,CloudWatchEvent,EventBridgeRule

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

API

O exemplo a seguir mostra um evento desseAPI tipo.

YAML

ApiEvent: 
  Type: Api 
  Properties: 
    Method: get 
    Path: /group/{user} 
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    RestApiId:  
      Ref: MyApi

Api

O objeto que descreve um tipo de origem deApi evento. Se umAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso for 
definido, os valores do caminho e do método devem corresponder a uma operação na definição OpenAPI 
da API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM) use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Auth: ApiStateMachineAuth (p. 273)
  Method: String
  Path: String
  RestApiId: String
  UnescapeMappingTemplate (p. 273): Boolean

Propriedades

Auth

A configuração de autorização para essa API, caminho e método.

Use essa propriedade para substituir aDefaultAuthorizer configuração da API para um 
caminho individual, quando nenhumDefaultAuthorizer for especificado, ou para substituir 
aApiKeyRequired configuração padrão.

Tipo: ApiStateMachineAuth (p. 273)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Method

O método HTTP para o qual essa função é invocada.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Path

O caminho do URI para o qual essa função é invocada. O valor deve começar com/.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.
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RestApiId

O identificador de umRestApi recurso, que deve conter uma operação com o caminho e o método 
fornecidos. Normalmente, isso é definido para fazer referência a umAWS::Serverless::Api (p. 103)
recurso definido nesse modelo.

Se você não definir essa propriedade,AWS SAM criará umAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso 
padrão usando umOpenApi documento gerado. Esse recurso contém uma união de todos os 
caminhos e métodos definidos porApi eventos no mesmo modelo que não especificamRestApiId a.

Essa propriedade não pode fazer referência a umAWS::Serverless::Api (p. 103) recurso definido em 
outro modelo.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

UnescapeMappingTemplate

Liberta aspas simples,\' substituindo por', na entrada que é passada para a máquina de estado. Use 
quando sua entrada contém aspas simples.

Note

Se definido comoFalse e sua entrada contiver aspas simples, ocorrerá um erro.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Padrão: False

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

ApiEvent

O exemplo seguir háApi.

YAML

Events: 
  ApiEvent: 
    Type: Api 
    Properties: 
      Path: /path 
      Method: get 
      RequestParameters: 
        - method.request.header.Authorization

ApiStateMachineAuth

Configura a autorização no nível do evento, para uma API, caminho e método específicos.

Sintaxe

Para declarar essa entidade noAWS Serverless Application Model(AWS SAM), use a seguinte sintaxe:
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YAML

  ApiKeyRequired: Boolean
  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 275)

Properties

ApiKeyRequired

Requer uma chave de API para essa API, caminho e método.

Type: Booliano

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

AuthorizationScopes

Os escopos de autorização a serem aplicados a essa API, caminho e método.

Os escopos especificados substituirão todos os escopos aplicados 
peloDefaultAuthorizerpropriedade se você a especificou.

Type: List

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Authorizer

OAuthorizerPara uma máquina de estado específico.

Se você tiver especificado um autorizador global para a API e quiser tornar esta máquina de estado 
pública, substitua o autorizador global definindoAuthorizerparaNONE.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

ResourcePolicy

Configure a política de recursos para essa API e caminho.

Type: ResourcePolicyStatement (p. 275)

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Esta propriedade é exclusiva doAWS SAME o não tem umAWS 
CloudFormationO equivalente.

Exemplos

Auth de StateMachine

O exemplo a seguir especifica a autorização no nível da máquina de estado.
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YAML

Auth: 
  ApiKeyRequired: true 
  Authorizer: NONE 

ResourcePolicyStatement

Configura uma política de recursos para todos os métodos e caminhos de uma API. Para obter mais 
informações sobre políticas de recursos, consulte Controle do acesso a uma API com políticas de recursos 
do API Gateway no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Propriedades

AwsAccountBlacklist

AsAWS contas a serem bloqueadas.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

AsAWS contas a serem permitidas. Para ver um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção 
Exemplos, no final desta página.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Uma lista de declarações personalizadas de política de recursos a serem aplicadas a essa API. Para 
ver um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

A lista de nuvens virtuais privadas (VPCs) a serem bloqueadas, em que cada VPC é especificada 
como uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca. Para ver um exemplo 
de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

A lista de VPCs a serem permitidas, em que cada VPC é especificada como uma referência, como 
uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

A lista de endpoints de VPC a serem bloqueados, em que cada endpoint da VPC é especificado como 
uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

A lista de endpoints de VPC a serem permitidos, em que cada endpoint de VPC é especificado como 
uma referência, como uma referência dinâmica ou a funçãoRef intrínseca. Para ver um exemplo de 
uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem bloqueados. Para ver um exemplo de uso desta 
propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não
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AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem permitidos.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Os endpoints VPC ou VPC de origem a serem bloqueados. Os nomes da VPC de origem devem 
começar com"vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com"vpce-". 
Para ver um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos, no final desta página.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Os endpoints VPC ou VPC de origem a serem permitidos. Os nomes da VPC de origem devem 
começar com"vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com"vpce-".

Tipo: Lista

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo de política de recursos

O exemplo a seguir bloqueia dois endereços IP e uma VPC de origem e permite umaAWS conta.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
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      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

CloudWatchEvent

O objeto que descreve um tipo de fonte deCloudWatchEvent evento.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Events::Rulerecurso quando esse tipo de 
evento é definido.

Nota importante:EventBridgeRule (p. 279) é o tipo de fonte de evento preferido a ser usado, em vez 
deCloudWatchEvent. EventBridgeRuleeCloudWatchEvent use o mesmo serviço, API eAWS 
CloudFormation recursos subjacentes. No entanto,AWS SAM adicionará suporte para novos recursos 
somente aoEventBridgeRule.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Pattern: EventPattern

Propriedades

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade,AWS 
SAM usará o barramento de eventos padrão.

Type: String

Obrigatório: Não

Padrão: Barramento de eventos padrão

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aEventBusName propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.
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InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente para o destino, use aInputPath
propriedade para descrever qual parte do evento passar.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aInputPath
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, 
consulte Eventos e Padrões de eventos EventBridge no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Tipo: EventPattern

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aEventPattern propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Exemplos

CloudWatchEvent

A seguir há um exemplo de um tipo de fonte deCloudWatchEvent evento.

YAML

CWEvent: 
  Type: CloudWatchEvent 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - running

EventBridgeRule
O objeto que descreve um tipo de origem deEventBridgeRule evento, que define sua máquina estadual 
como alvo de uma EventBridge regra da Amazon. Para obter mais informações, consulte O que é a 
Amazon EventBridge? no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

AWS SAMgera um AWS::Events::Rulerecurso quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 282)
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Name: String
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  Pattern: EventPattern
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Target (p. 281): Target (p. 283)

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) EventBridge para onde envia 
eventos após uma falha de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para 
uma função do Lambda que não existe ou quando não EventBridge tem permissões suficientes para 
invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte Política de repetição de eventos e 
uso de EventBridge filfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilde mensagens.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 282)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados. AAWS SAM versão dessa propriedade 
inclui subpropriedades adicionais, caso você queiraAWS SAM criar a fila de cartas sem saída para 
você.

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade,AWS 
SAM usará o barramento de eventos padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: barramento de eventos padrão

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEventBusName
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente, use aInputPath propriedade para o 
evento passar qual parte do evento passar.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aInputPath
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

O nome da regra do .
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Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, 
consulte Eventos e padrões de eventos EventBridge no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Tipo: EventPattern

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aEventPattern
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Um objeto RetryPolicy que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. 
Para obter mais informações, consulte Política de repetição de eventos e uso de EventBridge 
filfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilde mensagens.

Tipo: RetryPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRetryPolicy
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

Target

OAWS recurso que é EventBridge invocado quando uma regra é acionada. Você pode usar essa 
propriedade para especificar a ID lógica do alvo. Se essa propriedade não for especificada,AWS SAM 
gerará a ID lógica do destino.

Tipo: Alvo (p. 283)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTargets propriedade de 
umAWS::Events::Rule recurso. AAWS SAM versão dessa propriedade só permite que você 
especifique a ID lógica de um único destino.

Exemplos

EventBridgeRule

O exemplo a seguir mostra um tipo deEventBridgeRule evento.

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - terminated
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DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual 
EventBridge envia eventos após uma falha na invocação do destino. A invocação pode falhar, por 
exemplo, ao enviar um evento para uma máquina de estado que não existe ou permissões insuficientes 
para invocar a máquina de estado. Para obter mais informações, consulte Política de repetição de eventos 
e uso de filas de mensagens mortas no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila do Amazon SQS especificado como o destino para a fila 
de mensagens mortas.

Note

Especifique aTypeArn propriedade ou a, mas não as duas.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aArn
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dados.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de letras mortas que éAWS SAM criada seType for especificado.
Note

Se aType propriedade não estiver definida, será ignorado.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, criaAWS SAM automaticamente uma fila de 
mensagens mortas e anexa a política baseada em recursos necessária para conceder permissão ao 
recurso de regras para enviar eventos para a fila.

Note

Especifique aTypeArn propriedade ou a, mas não as duas.

Valores válidos: SQS
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Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

OAWS recurso que é EventBridge invocado quando uma regra é acionada.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo doAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
seguinte seguinte seguinte seguinte sintaxe.

YAML

  Id: String

Propriedades

Id

O ID lógico do destino.

O valor doId pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos (.), hifens (-) e sublinhados (_).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aId propriedade 
do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

Exemplos

Destino

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Target: 
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      Id: MyTarget

Schedule

O objeto que descreve um tipo de origem deSchedule evento, que define sua máquina de estado como 
o destino de uma EventBridge regra que é acionada em um cronograma. Para obter mais informações, 
consulte O que é a Amazon EventBridge? no Guia do EventBridge usuário da Amazon.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Events::Rulerecurso quando esse tipo de 
evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 286)
  Description: String
  Enabled: Boolean
  Input: String
  Name: String
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Schedule: String
  State: String
  Target (p. 286): Target (p. 288)

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) EventBridge para onde envia 
eventos após uma falha na invocação do destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar 
um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando não EventBridge tem permissões 
suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte Política de 
repetição e filas de mensagens mortas no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 286)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados. AAWS SAM versão dessa propriedade 
inclui subpropriedades adicionais, caso você queiraAWS SAM criar a fila de cartas sem saída para 
você.

Description

Uma descrição da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Enabled

Indica se a regra está habilitada.
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Para desativar a regra, defina essa propriedade comofalse.
Note

Especifique aState propriedadeEnabled ou, mas não ambas.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àState propriedade de 
umAWS::Events::Rule recurso. Se essa propriedade for definida como,true entãoAWS SAM 
passaENABLED, caso contrário, ela passaDISABLED.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Events::Rule Target recurso.

Name

O nome da regra do . Se você não especificar um nome, o AWS CloudFormation gerará um ID físico 
exclusivo e usará esse ID no nome da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

RetryPolicy

Um objeto RetryPolicy que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. 
Para obter mais informações, consulte Política de repetição e filas de mensagens mortas no Guia 
EventBridge do usuário da Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRetryPolicy
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

Schedule

A expressão de programação que determina quando e com que frequência a regra é executada. Para 
obter mais informações, consulte Programar expressões para regras.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para 
aScheduleExpression propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

State

O estado da regra.
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Valores aceitos:DISABLED | ENABLED

Note

Especifique aState propriedadeEnabled ou, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aState
propriedade de umAWS::Events::Rule recurso.

Target

OAWS recurso que é EventBridge invocado quando uma regra é acionada. Você pode usar essa 
propriedade para especificar a ID lógica do alvo. Se essa propriedade não for especificada,AWS SAM 
gerará a ID lógica do destino.

Tipo: Alvo (p. 283)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àTargets propriedade de 
umAWS::Events::Rule recurso. AAWS SAM versão dessa propriedade só permite que você 
especifique a ID lógica de um único destino.

Exemplos

CloudWatch Programar evento).

CloudWatch Programar evento).

YAML

CWSchedule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Schedule: 'rate(1 minute)' 
    Name: TestSchedule 
    Description: test schedule 
    Enabled: false

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual 
EventBridge envia eventos após uma falha na invocação do destino. A invocação pode falhar, por 
exemplo, ao enviar um evento para uma máquina de estado que não existe ou permissões insuficientes 
para invocar a máquina de estado. Para obter mais informações, consulte Política de repetição de eventos 
e uso de filas de mensagens mortas no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Sintaxe

Para declarar esta entidade noAWS Serverless Application Model modelo do, use a seguinte sintaxe.AWS 
SAM

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
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  Type: String

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila do Amazon SQS especificado como o destino para a fila 
de mensagens mortas.

Note

Especifique aType propriedade ou aArn propriedade, mas não as duas.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aArn
propriedade do tipo deAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dados.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de letras mortas que éAWS SAM criada seType for especificado.
Note

Se aType propriedade não estiver definida, será ignorado.

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, criaAWS SAM automaticamente uma fila de 
mensagens mortas e anexa a política baseada em recursos necessária para conceder permissão ao 
recurso de regras para enviar eventos para a fila.

Note

Especifique aType propriedade ou aArn propriedade, mas não as duas.

Valores válidos: SQS

Type: String

Obrigatório: Não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é exclusivaAWS SAM e não tem umAWS 
CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 

287

#sam-statemachine-statemachinescheduledeadletterconfig-type
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-events-rule-deadletterconfig.html#cfn-events-rule-deadletterconfig-arn
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/rule-dlq.html#dlq-perms


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS::Serverless::StateMachine

  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

OAWS recurso que é EventBridge invocado quando uma regra é acionada.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte 
sintaxe.

YAML

  Id: String

Propriedades

Id

O ID lógico do destino.

O valor doId pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos (.), hifens (-) e sublinhados (_).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aId propriedade 
do tipo deAWS::Events::RuleTarget dados.

Exemplos

Destino

YAML

EBRule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Target: 
      Id: MyTarget

ScheduleV2

O objeto que descreve um tipo de fonte deScheduleV2 evento, que define sua máquina de estado como 
alvo de um evento do Amazon EventBridge Scheduler que é acionado em um cronograma. Para obter 
mais informações, consulte O que é o Amazon EventBridge Scheduler? no Guia do usuário doEventBridge 
Scheduler.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) gera um AWS::Scheduler::Schedulerecurso quando esse 
tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar essa entidade no modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) do, use a seguinte 
sintaxe.
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YAML

DeadLetterConfig (p. 289): DeadLetterConfig (p. 286)
Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow (p. 289)
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
PermissionsBoundary: String
RetryPolicy: RetryPolicy (p. 291)
RoleArn: String
ScheduleExpression: String
ScheduleExpressionTimezone: String
StartDate: String
State: String

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual EventBridge envia 
eventos após uma falha na invocação do alvo. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um 
evento para uma função do Lambda que não existe ou quando não EventBridge tem permissões 
suficientes para invocar a função Lambda. Para obter mais informações, consulte Configurando uma 
fila de letras mortas para o EventBridge Agendador no Guia do Usuário doEventBridge Agendador.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 286)

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é semelhante àDeadLetterConfig
propriedade do tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget dados. AAWS SAM versão dessa 
propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queiraAWS SAM criar a fila de letras mortas 
para você.

Description

Uma descrição da programação.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aDescription
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

EndDate

A data, em UTC, antes da qual o cronograma pode invocar sua meta. Dependendo da expressão de 
recorrência do agendamento, as invocações podem parar na ou antesEndDate daquela especificada.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aEndDate
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

FlexibleTimeWindow

Permite a configuração de uma janela na qual um agendamento pode ser invocado.
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AWS::Serverless::StateMachine

Tipo: FlexibleTimeWindow

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aFlexibleTimeWindow propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

GroupName

O nome do grupo de programação a ser associado a esse cronograma. Se não for definido, o grupo 
padrão será usado.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aGroupName
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do 
evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aInput
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule Target recurso.

KmsKeyArn

O ARN de uma chave KMS que será usada para criptografar dados do cliente.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aKmsKeyArn
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Name

O nome da programação. Se você não especificar um nome,AWS SAM gerará um nome no 
formatoStateMachine-Logical-IDEvent-Source-Name e usará esse ID para o nome da 
programação.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aName
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

PermissionsBoundary

O ARN da política usada para definir o limite de permissões para a função.

Note

SePermissionsBoundary estiver definido,AWS SAM aplicará os mesmos limites à função 
IAM de destino do agendador agendador.

Tipo: string
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Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aPermissionsBoundary propriedade de umAWS::IAM::Role recurso.

RetryPolicy

Um objeto RetryPolicy que inclui informações sobre as configurações de política de repetição.

Tipo: RetryPolicy

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRetryPolicy
propriedade do tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget dados.

RoleArn

O ARN da função do IAM que o EventBridge Scheduler usará para o destino quando o cronograma for 
invocado.

Tipo: RoleArn

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para aRoleArn
propriedade do tipo deAWS::Scheduler::ScheduleTarget dados.

ScheduleExpression

A expressão de programação que determina quando e com que frequência o cronograma é 
executado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aScheduleExpression propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

ScheduleExpressionTimezone

O fuso horário no qual a expressão de agendamento é avaliada.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para 
aScheduleExpressionTimezone propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

StartDate

A data, em UTC, após a qual o cronograma pode começar a invocar um alvo. Dependendo da 
expressão de recorrência do agendamento, as invocações podem ocorrer em ou após oStartDate que 
você especificar.

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aStartDate
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.
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Atributos de recursos

State

O estado da programação.

Valores aceitos:DISABLED | ENABLED

Tipo: string

Obrigatório: não

AWS CloudFormationcompatibilidade: Essa propriedade é passada diretamente para aState
propriedade de umAWS::Scheduler::Schedule recurso.

Exemplos

Exemplo básico de definição de um recurso ScheduleV2

StateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Name: MyStateMachine 
    Events: 
      ScheduleEvent: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          ScheduleExpression: "rate(1 minute)" 
      ComplexScheduleEvent: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          ScheduleExpression: rate(1 minute) 
          FlexibleTimeWindow: 
            Mode: FLEXIBLE 
            MaximumWindowInMinutes: 5 
          StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z' 
          EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z' 
          ScheduleExpressionTimezone: UTC 
          RetryPolicy: 
            MaximumRetryAttempts: 5 
            MaximumEventAgeInSeconds: 300 
          DeadLetterConfig: 
            Type: SQS 
    DefinitionUri: 
      Bucket: sam-demo-bucket 
      Key: my-state-machine.asl.json 
      Version: 3 
    Policies: 
      - LambdaInvokePolicy: 
          FunctionName: !Ref MyFunction

Para obter informações de referência para todos os tipos eAWS SAM suporte deAWS recursosAWS 
CloudFormation e propriedades, consulte a referência de tipos deAWS recursos e propriedades no
GuiaAWS CloudFormation do Usuário.

Atributos de recursos
Atributos de recursos são atributos que você pode adicionar aoAWS SAMeAWS CloudFormationrecursos 
para controlar comportamentos e relacionamentos adicionais. Para obter mais informações sobre atributos 
de recursos, consulteReferência de atributos de recursosnoAWS CloudFormationGuia do usuário do.
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Exceções

AWS SAMoferece suporte a um subconjunto de atributos de recursos definidos porAWS CloudFormation. 
Dos atributos de recursos suportados, alguns são copiados somente para a base geradaAWS 
CloudFormationrecurso do correspondenteAWS SAMrecurso, e alguns são copiados para todos os 
geradosAWS CloudFormationrecursos resultantes do correspondenteAWS SAMrecurso. Para obter mais 
informações sobreAWS CloudFormationRecursos gerados pelo correspondenteAWS SAMPara obter 
recursos, consulteAWS CloudFormationRecursos gerados da (p. 294).

A tabela a seguir resume o suporte a atributos de recursos porAWS SAM, sujeito 
aoExceções (p. 293)Listado abaixo.

Atributos de recursos Recurso (s) gerado pelo destino

DependsOn

Metadados 1, 2

BaseAWS CloudFormationsomente recurso gerado. Para obter informações 
sobre o mapeamento entreAWS SAMrecursos e baseAWS CloudFormationPara 
obter recursos, consultecenários deAWS CloudFormation recursos 
gerados (p. 295).

Condição

DeletionPolicy

UpdateReplacePolicy

Todos geradosAWS CloudFormationrecursos do correspondenteAWS 
SAMrecurso. Para obter informações sobre cenários para geradosAWS 
CloudFormationPara obter recursos, consultecenários deAWS CloudFormation 
recursos gerados (p. 295).

Observações:

1. Para obter mais informações sobre como usar oMetadataatributo de recurso com 
oAWS::Serverless::Functiontipo de recurso, consulteCriar tempos de execução 
personalizados (p. 400).

2. Para obter mais informações sobre como usar oMetadataatributo de recurso com 
oAWS::Serverless::LayerVersiontipo de recurso, consulteCamadas de construção do (p. 398).

Exceções
Há várias exceções às regras de atributo de recurso descritas anteriormente:

• para oAWS::Lambda::LayerVersion, oAWS SAM-somente campo 
personalizadoRetentionPolicyDefine oDeletionPolicyPara o geradoAWS 
CloudFormationrecursos da AWS. Isso tem uma precedência maior do queDeletionPolicyEm si. Se 
nenhum dos dois estiver definido, então, por padrãoDeletionPolicyé definido comoRetain.

• para oAWS::Lambda::Version, seDeletionPolicyNão especificado, o padrão éRetain.
• Para o cenário em queDeploymentPreferencesé especificado para uma função sem servidor, os 

atributos de recurso não são copiados para o seguinte geradoAWS CloudFormationRecursos do :
• AWS::CodeDeploy::Application

• AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

• OAWS::IAM::RolenomeadoCodeDeployServiceRoleque é criado para esse cenário
• Se suas receitasAWS SAMtemplate contém várias funções com fontes de eventos 

de API que são criadas implicitamente, então as funções compartilharão o 
geradoAWS::ApiGateway::RestApirecurso. Nesse cenário, se as funções tiverem atributos de 
recursos diferentes, então para o geradoAWS::ApiGateway::RestApirecurso,AWS SAMcopia os 
atributos do recurso de acordo com as seguintes listas priorizadas:
• UpdateReplacePolicy:

1. Retain
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2. Snapshot
3. Delete

• DeletionPolicy:
1. Retain
2. Delete

Funções intrínsecas
Use funções intrínsecas que permitem atribuir valores às propriedades que estão disponíveis apenas 
no runtime. Para obter mais informações sobre funções intrínsecas, consulteReferência à função 
intrínsecanoAWS CloudFormationGuia do usuário do.

AWS CloudFormationRecursos gerados da
QuandoAWS Serverless Application Model (AWS SAM) processa seu arquivo deAWS SAM modelo, 
ele gera um ou maisAWS CloudFormation recursos. O conjunto deAWS CloudFormation recursosAWS 
SAM gerados difere dependendo dos cenários que você especificar. Um cenário é a combinação deAWS 
SAM recursos e propriedades especificados em seu arquivo de modelo. Você pode referenciar osAWS 
CloudFormation recursos gerados em outro lugar no seu arquivo de modelo, da mesma forma que você faz 
referência a recursos que você declara explicitamente em seu arquivo de modelo.

Por exemplo, se você especificar umAWS::Serverless::Function recurso em seu 
arquivoAWS SAM de modelo,AWS SAM sempre gera um recursoAWS::Lambda::Function
base. Se você também especificar aAutoPublishAlias propriedade opcional, 
geraráAWS::Lambda::AliasAWS::Lambda::Version recursosAWS SAM adicionais.

Esta seção lista os cenários e osAWS CloudFormation recursos que eles geram e mostra como referenciar 
osAWS CloudFormation recursos gerados em seu arquivoAWS SAM de modelo.

ReferenciandoAWS CloudFormation recursos gerados
Você tem duas opções para referenciarAWS CloudFormation recursos gerados em seu arquivo deAWS 
SAM modelo, porLogicalId ou por propriedade referenciável.

ReferenciandoAWS CloudFormation recursos gerados por 
LogicalId
Cada um dosAWS CloudFormation recursosAWS SAM gerados tem umLogicalId, que é um 
identificador alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9) exclusivo em um arquivo de modelo. AWS SAMusa 
osLogicalIdsAWS SAM recursos em seu arquivo de modelo para construirLogicalIds osAWS 
CloudFormation recursos que ele gera. Você pode usar oLogicalId de umAWS CloudFormation 
recurso gerado para acessar as propriedades desse recurso em seu arquivo de modelo, assim como 
faria com umAWS CloudFormation recurso declarado explicitamente. Para obter mais informações 
sobreLogicalIds inAWS CloudFormation eAWS SAM modelos, consulte Recursos no Guia doAWS 
CloudFormation Usuário.

Note

Alguns recursos gerados incluem um valor de hash exclusivo para evitar conflitos de 
namespace.LogicalIds Esses recursos são derivados quando a pilha é criada.LogicalIds
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cenários deAWS CloudFormation recursos gerados

Você pode recuperá-los somente após a criação da pilha usando oAWS Management 
ConsoleAWS CLI, ou um dosAWS SDKs. Não recomendamos referenciar esses 
recursosLogicalId porque os valores de hash podem mudar.

ReferenciandoAWS CloudFormation recursos gerados por 
propriedade referenciável
Para alguns recursos gerados,AWS SAM fornece uma propriedade referenciável doAWS SAM recurso. 
Você pode usar essa propriedade para referenciar umAWS CloudFormation recurso gerado e suas 
propriedades em seu arquivoAWS SAM de modelo.

Note

Nem todos osAWS CloudFormation recursos gerados têm propriedades referenciáveis. Para 
esses recursos, você deve usarLogicalId o.

cenários deAWS CloudFormation recursos gerados
A tabela a seguir resume osAWS SAM recursos e propriedades que compõem os cenários que 
geramAWS CloudFormation recursos. Os tópicos na coluna Cenários fornecem detalhes sobre osAWS 
CloudFormation recursos adicionaisAWS SAM gerados para esse cenário.

Recurso do 
AWS SAM

AWS 
CloudFormationRecurso 

básico

Cenários

AWS::Serverless::Api (p. 296)AWS::ApiGateway::RestApi
• A propriedade domainName é especificada (p. 297)
• A propriedade usagePlan é especificada (p. 297)

AWS:: 
Serverless:: 

Aplicativo (p. 297)
AWS::CloudFormation::Stack• Além de gerar oAWS CloudFormation recurso básico, não 

há cenários adicionais para esse recurso sem servidor.

AWS::Serverless::Function (p. 298)AWS::Lambda::Function

• A propriedade AutoPublishAlias é especificada (p. 299)
• A propriedade função não está especificada (p. 299)
• A propriedade DeploymentPreference é especificada (p. 299)
• Uma fonte de evento Api é especificada (p. 300)
• Uma fonte de evento HTTPAAPI é especificada (p. 300)
• Uma fonte de evento de streaming é especificada (p. 300)
• Uma fonte de evento de ponte de eventos (ou 

barramento de eventos) é especificada (p. 301)
• Uma fonte de evento iotRule é especificada (p. 301)
• A propriedade onSuccess (ou onFailure) é 

especificada para eventos do Amazon SNS (p. 301)
• A propriedade onSuccess (ou onFailure) é 

especificada para eventos do Amazon SQS (p. 302)

AWS::Serverless::HttpApi (p. 302)AWS::ApiGatewayV2::Api
• A propriedade stageName é especificada (p. 302)
• A propriedade StageName énãoespecificadas (p. 303)
• A propriedade domainName é especificada (p. 303)

AWS::Serverless::LayerVersion (p. 303)AWS::Lambda::LayerVersion• Além de gerar oAWS CloudFormation recurso básico, não 
há cenários adicionais para esse recurso sem servidor.
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AWS::Serverless::Api

Recurso do 
AWS SAM

AWS 
CloudFormationRecurso 

básico

Cenários

AWS::Serverless::SimpleTable (p. 303)AWS::DynamoDB::Table• Além de gerar oAWS CloudFormation recurso básico, não 
há cenários adicionais para esse recurso sem servidor.

AWS::Serverless::StateMachine (p. 304)AWS::StepFunctions::StateMachine

• A propriedade função não está especificada (p. 304)
• Uma fonte de evento Api é especificada (p. 304)
• Uma fonte de evento de ponte de eventos (ou 

barramento de eventos) é especificada (p. 305)

Tópicos
• AWS CloudFormationRecursos gerados quando AWS:: Serverless:: Api é especificado (p. 296)
• AWS CloudFormationRecursos gerados quando AWS:: Serverless:: Application é 

especificado (p. 297)
• AWS CloudFormationrecursos gerados quando você especificaAWS::Serverless::Connector (p. 298)
• AWS CloudFormationrecursos gerados quandoAWS::Serverless::Functioné especificado (p. 298)
• AWS CloudFormationRecursos gerados quando AWS:: Serverless:: HttpApi é especificado (p. 302)
• AWS CloudFormationrecursos gerados quandoAWS::Serverless::LayerVersioné 

especificado (p. 303)
• AWS CloudFormationrecursos gerados quandoAWS::Serverless::SimpleTableé especificado (p. 303)
• AWS CloudFormationRecursos gerados quandoAWS::Serverless::StateMachineé 

especificado (p. 304)

AWS CloudFormationRecursos gerados quando 
AWS:: Serverless:: Api é especificado
Quando umAWS::Serverless::Apié especificado,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
sempre gera umAWS::ApiGateway::RestApibaseAWS CloudFormationrecurso. Além disso, também 
sempre gera umAWS::ApiGateway::Stagee umAWS::ApiGateway::Deploymentrecurso.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: <api‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::ApiGateway::Stage

LogicalId: <api‑LogicalId><stage‑name>Stage

<stage‑name>é a string que oStageNameA propriedade é definida como. Por exemplo, se você 
definirStageNameparaGamma, oLogicalIdéMyRestApiGammaStage.

Propriedade referenceable:<api‑LogicalId>.Stage
AWS::ApiGateway::Deployment

LogicalId: <api‑LogicalId>Deployment<sha>

<sha>é um valor hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por exemplo,
MyRestApiDeployment926eeb5ff1.
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AWS:: Serverless:: Aplicativo

Propriedade referenceable:<api‑LogicalId>.Deployment

Além dessesAWS CloudFormationrecursos, quandoAWS::Serverless::Apié especificado,AWS 
SAMgera adicionalAWS CloudFormationRecursos para os seguintes cenários.

Cenários
• A propriedade domainName é especificada (p. 297)
• A propriedade usagePlan é especificada (p. 297)

A propriedade domainName é especificada
Quando oDomainNamepropriedade doDomainpropriedade de umAWS::Serverless::Apié 
especificado,AWS SAMO gera oAWS::ApiGateway::DomainName AWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGateway::DomainName

LogicalId: ApiGatewayDomainName<sha>

<sha>é um valor hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por exemplo:
ApiGatewayDomainName926eeb5ff1.

Propriedade referenceable:<api‑LogicalId>.DomainName

A propriedade usagePlan é especificada
Quando oUsagePlanpropriedade doAuthpropriedade de umAWS::Serverless::Apié 
especificado,AWS SAMO gera o seguinteAWS CloudFormationRecursos 
do :AWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::UsagePlanKey, 
eAWS::ApiGateway::ApiKey.

AWS::ApiGateway::UsagePlan

LogicalId: <api‑LogicalId>UsagePlan

Propriedade referenceable:<api‑LogicalId>.UsagePlan
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey

LogicalId: <api‑LogicalId>UsagePlanKey

Propriedade referenceable:<api‑LogicalId>.UsagePlanKey
AWS::ApiGateway::ApiKey

LogicalId: <api‑LogicalId>ApiKey

Propriedade referenceable:<api‑LogicalId>.ApiKey

AWS CloudFormationRecursos gerados quando 
AWS:: Serverless:: Application é especificado
QuandoAWS::Serverless::Applicationé especificado,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) gera umAWS::CloudFormation::StackbaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::CloudFormation::Stack

LogicalId: <application‑LogicalId>
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AWS::Serverless::Connector

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdPara fazer referência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS CloudFormationrecursos gerados quando você 
especificaAWS::Serverless::Connector

Note

Quando você define conectores por meio daConnectors propriedade incorporada, eles primeiro 
são transformados em umAWS::Serverless::Connector recurso antes de gerar esses 
recursos.

Quando você especifica umAWS::Serverless::Connector recurso em umAWS SAM modelo,AWS 
SAM gera os seguintesAWS CloudFormation recursos conforme necessário.

AWS::IAM::ManagedPolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>Policy

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esseAWS CloudFormation recurso, você deve 
usarLogicalId o.)

AWS::SNS::TopicPolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>TopicPolicy

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esseAWS CloudFormation recurso, você deve 
usarLogicalId o.)

AWS::SQS::QueuePolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>QueuePolicy

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esseAWS CloudFormation recurso, você deve 
usarLogicalId o.)

AWS::Lambda::Permission

LogicalId:<connector‑LogicalId><permission>LambdaPermission

<permission>é uma permissão especificada pelaPermissions propriedade. Por exemplo, Write.

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esseAWS CloudFormation recurso, você deve 
usarLogicalId o.)

AWS CloudFormationrecursos gerados 
quandoAWS::Serverless::Functioné especificado
Quando umAWS::Serverless::Functioné especificado,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) sempre cria umAWS::Lambda::FunctionbaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::Lambda::Function

LogicalId: <function‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)
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Além dissoAWS CloudFormationrecurso, quandoAWS::Serverless::Functioné especificado,AWS 
SAMtambém geraAWS CloudFormationrecursos para os seguintes cenários.

Cenários
• A propriedade AutoPublishAlias é especificada (p. 299)
• A propriedade função não está especificada (p. 299)
• A propriedade DeploymentPreference é especificada (p. 299)
• Uma fonte de evento Api é especificada (p. 300)
• Uma fonte de evento HTTPAAPI é especificada (p. 300)
• Uma fonte de evento de streaming é especificada (p. 300)
• Uma fonte de evento de ponte de eventos (ou barramento de eventos) é especificada (p. 301)
• Uma fonte de evento iotRule é especificada (p. 301)
• A propriedade onSuccess (ou onFailure) é especificada para eventos do Amazon SNS (p. 301)
• A propriedade onSuccess (ou onFailure) é especificada para eventos do Amazon SQS (p. 302)

A propriedade AutoPublishAlias é especificada
Quando oAutoPublishAliaspropriedade de umAWS::Serverless::Functioné 
especificado,AWS SAMO gera o seguinteAWS CloudFormationRecursos 
do :AWS::Lambda::AliaseAWS::Lambda::Version.

AWS::Lambda::Alias

LogicalId: <function‑LogicalId>Alias<alias‑name>

<alias‑name>é a string queAutoPublishAliasestá definido como. Por exemplo, se você 
definirAutoPublishAliasparalive, oLogicalIdé: MyFunctionAliasviver.

Propriedade referenceable:<function‑LogicalId>.Alias
AWS::Lambda::Version

LogicalId: <function‑LogicalId>Version<sha>

<sha>é um valor hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por 
exemplo,MyFunctionVersão926eeb5ff1.

Propriedade referenceable:<function‑LogicalId>.Version

A propriedade função não está especificada
Quando oRolepropriedade de umAWS::Serverless::Functionénãoespecificado,AWS SAMO gera 
umAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrecurso.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <function‑LogicalId>Role

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

A propriedade DeploymentPreference é especificada
Quando oDeploymentPreferencepropriedade de umAWS::Serverless::Functioné 
especificado,AWS SAMO gera os seguintes recursosAWS CloudFormationRecursos 
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do :AWS::CodeDeploy::ApplicationeAWS::CodeDeploy::DeploymentGroup. Além disso, 
se oRolepropriedade doDeploymentPreferenceobjetonãoespecificado,AWS SAMtambém gera 
umAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrecurso.

AWS::CodeDeploy::Application

LogicalId: ServerlessDeploymentApplication

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

LogicalId: <function‑LogicalId>DeploymentGroup

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::IAM::Role

LogicalId: CodeDeployServiceRole

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

Uma fonte de evento Api é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::Functioné definido comoApi, mas 
oRestApiIdpropriedade énãoespecificado,AWS SAMO gera oAWS::ApiGateway::RestApi AWS 
CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

Uma fonte de evento HTTPAAPI é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::Functioné definido comoHttpApi, 
mas oApiIdpropriedade énãoespecificado,AWS SAMO gera oAWS::ApiGatewayV2::Api AWS 
CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: ServerlessHttpApi

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

Uma fonte de evento de streaming é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::Functionestá definido como um dos tipos de 
streaming,AWS SAMO gera oAWS::Lambda::EventSourceMapping AWS CloudFormationrecurso. Isso 
se aplica aos seguintes tipos:DynamoDB,Kinesis,MQ,MSK, eSQS.
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AWS::Lambda::EventSourceMapping

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

Uma fonte de evento de ponte de eventos (ou barramento de 
eventos) é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::Functionestá definido como um dos 
tipos de ponte de eventos (ou barramento de eventos),AWS SAMO gera oAWS::Events::Rule
AWS CloudFormationrecurso. Isso se aplica aos seguintes tipos:EventBridgeRule,Schedule, 
eCloudWatchEvents.

AWS::Events::Rule

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

Uma fonte de evento iotRule é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::Functionestá definido como IotRule,AWS 
SAMO gera oAWS::IoT::TopicRule AWS CloudFormationrecurso.

AWS::IoT::TopicRule

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

A propriedade onSuccess (ou onFailure) é especificada para 
eventos do Amazon SNS
Quando oOnSuccess(ouOnFailure) propriedade doDestinationConfigpropriedade 
doEventInvokeConfigpropriedade de umAWS::Serverless::Functioné especificado e o 
tipo de destino éSNSmas o ARN de destino énãoespecificado,AWS SAMO gera o seguinteAWS 
CloudFormationRecursos do :AWS::Lambda::EventInvokeConfigeAWS::SNS::Topic.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function‑LogicalId>EventInvokeConfig

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::SNS::Topic

LogicalId:<function‑LogicalId>OnSuccessTopic(ou<function‑LogicalId>OnFailureTopic)

Propriedade referenceable:<function‑LogicalId>.DestinationTopic
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Se ambosOnSuccesseOnFailuresão especificados para um evento do Amazon SNS, para distinguir 
entre os recursos gerados, você deve usar oLogicalId.

A propriedade onSuccess (ou onFailure) é especificada para 
eventos do Amazon SQS
Quando oOnSuccess(ouOnFailure) propriedade doDestinationConfigpropriedade 
doEventInvokeConfigpropriedade de umAWS::Serverless::Functioné especificado e o 
tipo de destino éSQSmas o ARN de destino énãoespecificado,AWS SAMO gera o seguinteAWS 
CloudFormationRecursos do :AWS::Lambda::EventInvokeConfigeAWS::SQS::Queue.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function‑LogicalId>EventInvokeConfig

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS::SQS::Queue

LogicalId:<function‑LogicalId>OnSuccessQueue(ou<function‑LogicalId>OnFailureQueue)

Propriedade referenceable:<function‑LogicalId>.DestinationQueue

Se ambosOnSuccesseOnFailuresão especificados para um evento do Amazon SQS, para distinguir 
entre os recursos gerados, você deve usar oLogicalId.

AWS CloudFormationRecursos gerados quando 
AWS:: Serverless:: HttpApi é especificado
Quando umAWS::Serverless::HttpApié especificado,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
gera umAWS::ApiGatewayV2::ApibaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: <httpapi‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência desteAWS 
CloudFormationrecurso)

Além dissoAWS CloudFormationrecurso, quandoAWS::Serverless::HttpApié especificado,AWS 
SAMtambém geraAWS CloudFormationRecursos dos seguintes cenários:

Cenários
• A propriedade stageName é especificada (p. 302)
• A propriedade StageName énãoespecificadas (p. 303)
• A propriedade domainName é especificada (p. 303)

A propriedade stageName é especificada
Quando oStageNamepropriedade de umAWS::Serverless::HttpApié especificado,AWS SAMgera 
oAWS::ApiGatewayV2::Stage AWS CloudFormationrecurso.
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AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: <httpapi‑LogicalId><stage‑name>Stage

<stage‑name>é a string que oStageNamepropriedade é definida como. Por exemplo, se você 
definirStageNameparaGamma, oLogicalIdé: MyHTTPAigammaEstágio.

Propriedade referenceable:<httpapi‑LogicalId>.Stage

A propriedade StageName énãoespecificadas
Quando oStageNamepropriedade de umAWS::Serverless::HttpApiénãoespecificado,AWS SAMgera 
oAWS::ApiGatewayV2::Stage AWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: <httpapi‑LogicalId>ApiGatewayDefaultStage

Propriedade referenceable:<httpapi‑LogicalId>.Stage

A propriedade domainName é especificada
Quando oDomainNamepropriedade doDomainpropriedade de umAWS::Serverless::HttpApié 
especificado,AWS SAMgera oAWS::ApiGatewayV2::DomainName AWS CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGatewayV2::DomainName

LogicalId: ApiGatewayDomainNameV2<sha>

<sha>é um valor hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por 
exemplo,ApiGatewayDomainNameV2926eeb5ff1.

Propriedade referenceable:<httpapi‑LogicalId>.DomainName

AWS CloudFormationrecursos gerados 
quandoAWS::Serverless::LayerVersioné especificado
Quando umAWS::Serverless::LayerVersioné especificado,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) gera umAWS::Lambda::LayerVersionbaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::Lambda::LayerVersion

LogicalId: <layerversion‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdpara fazer referência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS CloudFormationrecursos gerados 
quandoAWS::Serverless::SimpleTableé especificado
Quando umAWS::Serverless::SimpleTableé especificado,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) gera umAWS::DynamoDB::TablebaseAWS CloudFormationrecurso.
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AWS::DynamoDB::Table

LogicalId: <simpletable‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdpara fazer referência a issoAWS 
CloudFormationrecurso)

AWS CloudFormationRecursos gerados 
quandoAWS::Serverless::StateMachineé especificado
Quando umAWS::Serverless::StateMachineé especificado,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) gera umAWS::StepFunctions::StateMachinebaseAWS CloudFormationrecurso.

AWS::StepFunctions::StateMachine

LogicalId: <statemachine‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência desteAWS 
CloudFormationrecurso)

Além dissoAWS CloudFormationrecurso, quandoAWS::Serverless::StateMachineé 
especificado,AWS SAMtambém geraAWS CloudFormationRecursos dos seguintes cenários:

Cenários
• A propriedade função não está especificada (p. 304)
• Uma fonte de evento Api é especificada (p. 304)
• Uma fonte de evento de ponte de eventos (ou barramento de eventos) é especificada (p. 305)

A propriedade função não está especificada
Quando oRolepropriedade de umAWS::Serverless::StateMachineénãoespecificado,AWS SAMgera 
umAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrecurso.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <statemachine‑LogicalId>Role

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência desteAWS 
CloudFormationrecurso)

Uma fonte de evento Api é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::StateMachineé definido comoApi, mas 
oRestApiIdpropriedade énãoespecificado,AWS SAMgera oAWS::ApiGateway::RestApi AWS 
CloudFormationrecurso.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência desteAWS 
CloudFormationrecurso)
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Uma fonte de evento de ponte de eventos (ou barramento de 
eventos) é especificada
Quando oEventpropriedade de umAWS::Serverless::StateMachineestá definido como um 
dos tipos de ponte de eventos (ou barramento de eventos),AWS SAMgera oAWS::Events::Rule
AWS CloudFormationrecurso. Isso se aplica aos seguintes tipos:EventBridgeRule,Schedule, 
eCloudWatchEvents.

AWS::Events::Rule

LogicalId: <statemachine‑LogicalId><event‑LogicalId>

Propriedade referenceable:N/A (você deve usar oLogicalIdReferência desteAWS 
CloudFormationrecurso)

Extensões do API Gateway
As extensões do API Gateway são extensões da para a especificação do OpenAPI doAWSAutorização 
específica da e integrações de API específicas do API Gateway. Para obter mais informações sobre 
extensões do API Gateway, consulteExtensões do API Gateway para OpenAPI.

AWS SAMCompatível com um subconjunto de extensões do API Gateway. Para ver quais extensões do 
API Gateway são suportadas peloAWS SAM, consulte a tabela a seguir.

Extensão do API Gateway Com suporte 
porAWS SAM

Objeto x-amazon-apigateway-any-method Sim

Propriedade x-amazon-apigateway-api-key-source Não

Objeto x-amazon-apigateway-auth Sim

Objeto x-amazon-apigateway-authorizer Sim

Propriedade x-amazon-apigateway-authtype Sim

Propriedade x-amazon-apigateway-binary-media-types Sim

Objeto x-amazon-apigateway-documentation Não

Objeto x-amazon-apigateway-endpoint-configuration Não

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses Sim

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.gatewayResponse Sim

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseParameters Sim

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseTemplates Sim

Objeto x-amazon-apigateway-integration Sim

Objeto x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates Sim

Objeto x-amazon-apigateway-integration.requestParameters Não

Objeto x-amazon-apigateway-integration.responses Sim
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Objeto x-amazon-apigateway-integration.response Sim

Objeto x-amazon-apigateway-integration.responseTemplates Sim

Objeto x-amazon-apigateway-integration.responseParameters Sim

Propriedade x-amazon-apigateway-request-validator Não

Objeto x-amazon-apigateway-request-validators Não

Objeto x-amazon-apigateway-request-validators.requestValidator Não
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Criação de aplicações sem servidor
Ao criar um aplicativo sem servidor usandoAWS SAM, você constrói umAWS SAM modelo para declarar e 
configurar os componentes do seu aplicativo.

Esta seção contém tópicos sobre como validar seuAWS SAM modelo e criar seu aplicativo com 
dependências. Ele também contém tópicos sobre o usoAWS SAM em determinados casos de uso, como 
trabalhar com camadas do Lambda, usar aplicativos aninhados, controlar o acesso às APIs do API 
Gateway, orquestrarAWS recursos com o Step Functions e assinar códigos de seus aplicativos.

Tópicos
• Gerenciar acesso e permissões de acesso a recursos (p. 307)
• Agendamento de eventos com o EventBridge Scheduler (p. 362)
• ValidatingAWS SAMtemplate files (p. 364)
• Trabalhar com camadas (p. 364)
• Uso de aplicativos aninhados (p. 366)
• Controlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368)
• OrquestrandoAWS recursos comAWS Step Functions (p. 377)
• Configurar a assinatura de código paraAWS SAM aplicativos (p. 378)

Gerenciar acesso e permissões de acesso a 
recursos

Para que seusAWS recursos interajam uns com os outros, o acesso e as permissões adequados devem 
ser configurados entre seus recursos, exigindo a configuração de usuários, funções e políticasAWS Identity 
and Access Management (IAM) para realizar sua interação de forma segura. Para saber mais, consulte
Controlar o acesso comAWS Identity and Access Management no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

OAWS Serverless Application Model (AWS SAM) fornece duas opções que simplificam o gerenciamento 
de acesso e permissões para seus aplicativos sem servidor.

1. AWS SAMconectores
2. AWS SAMmodelos de política

AWS SAMconectores
Os conectores são uma forma de provisionar permissões entre dois recursos. Você faz isso descrevendo 
como eles devem interagir uns com os outros em seuAWS SAM modelo. Eles podem ser definidos usando 
oConnectors atributo ou o tipo deAWS::Serverless::Connector recurso. Os conectores suportam 
o provisionamentoRead e oWrite acesso de dados e eventos entre uma combinação deAWS recursos. 
Para saber mais sobreAWS SAM conectores, consulteGerenciando permissões de recursos comAWS 
SAM conectores (p. 308).

AWS SAMmodelos de política
AWS SAMmodelos de política são conjuntos predefinidos de permissões que você pode adicionar aos 
seusAWS SAM modelos para gerenciar o acesso e as permissões entre suasAWS Lambda funções, 
máquinas deAWS Step Functions estado e os recursos com os quais elas interagem. Para saber mais 
sobre modelosAWS SAM de política, consulteAWS SAMmodelos de política (p. 314).
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AWS CloudFormationmecanismos
AWS CloudFormationos mecanismos incluem a configuração de usuários, funções e políticas do IAM 
para gerenciar permissões entre seusAWS recursos. Para saber mais, consulte Gerenciando permissões 
comAWS CloudFormation mecanismos (p. 358).

Práticas recomendadas
Em todos os seus aplicativos sem servidor, você pode usar vários métodos para configurar permissões 
entre seus recursos. Portanto, você pode selecionar a melhor opção para cada cenário e usar várias 
opções juntas em todos os seus aplicativos. Considere o seguinte. Ao escolher a melhor opção para você, 
considere o seguinte.

• AWS SAMtanto os conectores quanto os modelos de políticas reduzem a experiência em IAM 
necessária para facilitar as interações seguras entre seusAWS recursos. Use conectores e modelos de 
políticas quando houver suporte.

• AWS SAMos conectores fornecem uma sintaxe abreviada simples e intuitiva para definir permissões em 
seusAWS SAM modelos e exigem o mínimo de experiência em IAM. Quando houver suporte paraAWS 
SAM conectores e modelos de política, useAWS SAM conectores.

• AWS SAMos conectores podem provisionarRead eWrite acessar dados e eventos entre recursosAWS 
SAM de origem e destino suportados. Para obter uma lista de recursos compatíveis, consulteAWS 
SAMreferência do conector (p. 507). Quando suportado, useAWS SAM conectores.

• Embora os modelosAWS SAM de política estejam limitados às permissões entre suas funções do 
Lambda, as máquinas de estado do Step Functions e osAWS recursos com os quais elas interagem, 
os modelos de política oferecem suporte a todas as operações CRUD. Quando houver suporte e 
quando um modeloAWS SAM de política para seu cenário estiver disponível, use modelosAWS SAM 
de política. Para obter uma lista de modelos de política disponíveis, consulteAWS SAMmodelos de 
política (p. 314).

• Para todos os outros cenários, ou quando a granularidade for necessária, useAWS CloudFormation 
mecanismos.

Gerenciando permissões de recursos comAWS SAM 
conectores
Tópicos

• O que sãoAWS SAM conectores? (p. 308)
• Exemplo de um (p. 309)
• Conexões suportadas entre recursos de origem e destino (p. 310)
• Usar os conectores (p. 310)
• Como funcionam (p. 313)
• Benefícios dosAWS SAM conectores (p. 314)
• Saiba mais (p. 314)
• Como fornecer (p. 314)

O que sãoAWS SAM conectores?
Os conectores são um tipo de recursoAWS Serverless Application Model (AWS SAM) abstrato, identificado 
comoAWS::Serverless::Connector, que fornece permissões simples e com escopo adequado entre 
seus recursos de aplicativos sem servidor. Use o atributo deConnectors recurso incorporando-o em 
um recurso de origem. Em seguida, defina seu recurso de destino e descreva como os dados ou eventos 
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devem fluir entre esses recursos. AWS SAMem seguida, compõe as políticas de acesso necessárias para 
facilitar as interações necessárias.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
   <source-resource-logical-id>: 
    Type: <resource-type>
    ... 
    Connectors: 
       <connector-name>: 
        Properties: 
          Destination: 
             <properties-that-identify-destination-resource>
          Permissions: 
             <permission-types-to-provision>
  ...

Exemplo de um
Neste exemplo, usamos conectores para gravar dados de umaAWS Lambda função em uma tabela do 
Amazon DynamoDB.

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Write 
    Properties: 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        const AWS = require("aws-sdk"); 
        const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
        exports.handler = async (event, context) => { 
          await docClient.put({ 
            TableName: process.env.TABLE_NAME, 
            Item: { 
              id: context.awsRequestId, 
              event: JSON.stringify(event)  
            } 
          }).promise(); 
        } 
      Environment: 
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        Variables: 
          TABLE_NAME: !Ref MyTable

O atributoConnectors de recurso está incorporado ao recurso de origem da função Lambda. A 
tabela do DynamoDB é definida como o recurso de destino usando aId propriedade. Os conectores 
provisionarãoWrite permissões entre esses dois recursos.

Quando você implanta seuAWS SAM modelo noAWS CloudFormation, compõeAWS SAM 
automaticamente as políticas de acesso necessárias para que essa conexão funcione.

Conexões suportadas entre recursos de origem e destino
Suporte de conectoresRead e tipos de permissão deWrite dados e eventos entre uma combinação 
selecionada de conexões de recursos de origem e destino. Por exemplo, os conectores suportam 
umaWrite conexão entre um recursoAWS::ApiGateway::RestApi de origem e um recurso 
deAWS::Lambda::Function destino.

Os recursos de origem e destino podem ser definidos usando uma combinação de propriedades 
suportadas. Os requisitos de propriedade dependerão da conexão que você está fazendo e de onde os 
recursos estão definidos.

Note

Os conectores podem provisionar permissões entre os tipos de recursos compatíveis sem 
servidor e sem servidor.

Para obter uma lista de conexões de recursos com suporte, consulteTipos de recursos de origem e destino 
suportados para conectores (p. 507).

Usar os conectores
Definir as permissões de leitura e gravação
ReadeWrite as permissões podem ser provisionadas em um único conector:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Connectors: 
      MyTableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table

Defina recursos usando outras propriedades suportadas
Para recursos de origem e destino, quando definidos no mesmo modelo, use aId propriedade. 
Opcionalmente, umQualifier pode ser adicionado para restringir o escopo do seu recurso definido. 
Quando o recurso não estiver no mesmo modelo, use uma combinação de propriedades suportadas.

• Para obter uma lista de combinações de propriedades suportadas para recursos de origem e destino, 
consulteTipos de recursos de origem e destino suportados para conectores (p. 507).
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• Para obter uma descrição das propriedades que você pode usar com conectores, 
consulteAWS::Serverless::Connector (p. 143).

Ao definir um recurso de origem com uma propriedade diferente deId, use aSourceReference
propriedade.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
   <source-resource-logical-id>: 
    Type: <resource-type>
    ... 
    Connectors: 
       <connector-name>: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: <optional-qualifier>
            <other-supported-properties>
          Destination: 
             <properties-that-identify-destination-resource>
          Permissions: 
             <permission-types-to-provision>

Aqui está um exemplo, usandoQualifier a para restringir o escopo de um recurso do Amazon API 
Gateway:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApiToLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyFunction 
          Permissions: 
            - Write            
  ...

Aqui está um exemplo, usando uma combinação compatível deArn eType para definir um recurso de 
destino a partir de outro modelo:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      TableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Type: AWS::DynamoDB::Table 
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn 
  ...
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Crie vários conectores a partir de uma única fonte
Em um recurso de origem, você pode definir vários conectores, cada um com um recurso de destino 
diferente.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      BucketConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyBucket 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      SQSConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyQueue 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      TableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      TableConnWithTableArn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Type: AWS::DynamoDB::Table 
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write
...

Crie conectores de vários destinos
Em um recurso de origem, você pode definir um único conector com vários recursos de destino. Aqui está 
um exemplo de um recurso de origem de uma função do Lambda, que se conecta a um bucket do Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) e uma tabela do DynamoDB:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      WriteAccessConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            - Id: OutputBucket 
            - Id: CredentialTable 
          Permissions: 
            - Write 
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  ... 
  OutputBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  CredentialTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table

Defina atributos de recursos com conectores

Os atributos dos recursos podem ser definidos para que os recursos especifiquem comportamentos e 
relacionamentos adicionais. Para saber mais sobre atributos de recursos, consulte Referência de atributos 
de recursos no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Você pode adicionar atributos de recursos ao seu conector incorporado definindo-os no mesmo nível 
das propriedades do seu conector. Quando seuAWS SAM modelo for transformado na implantação, os 
atributos passarão para os recursos gerados.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        DeletionPolicy: Retain 
        DependsOn: AnotherFunction 
        Properties: 
          ...

Como funcionam
Note

Esta seção explica como os conectores fornecem os recursos necessários nos bastidores. Isso 
acontece automaticamente ao usar conectores.

Primeiro, o atributoConnectors de recurso incorporado é transformado em um tipo 
deAWS::Serverless::Connector recurso. Seu ID lógico é criado automaticamente como <source-
resource-logical-id ><embedded-connector-logical-id >.

Por exemplo, aqui está um conector incorporado:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      MyTable: 
        Type: AWS::DynamoDB::Table

Isso gerará o seguinteAWS::Serverless::Connector recurso:
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Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  ... 
  MyFunctionMyConn: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source: 
        Id: MyFunction 
      Destination: 
        Id: MyTable 
      Permissions: 
        - Read 
        - Write

Note

Você também pode definir conectores em seuAWS SAM modelo usando essa sintaxe. Isso é 
recomendado quando seu recurso de origem é definido em um modelo separado do seu conector.

Em seguida, as políticas de acesso necessárias para essa conexão são compostas automaticamente. 
Para obter mais informações sobre os recursos gerados pelos conectores, consulteAWS 
CloudFormationrecursos gerados quando você especificaAWS::Serverless::Connector (p. 298).

Benefícios dosAWS SAM conectores
Ao compor automaticamente as políticas de acesso apropriadas entre os recursos, os conectores 
permitem que você crie seus aplicativos sem servidor e se concentre em sua arquitetura de aplicativos 
sem precisar de experiência em recursos deAWS autorização, linguagem de políticas e configurações de 
segurança específicas do serviço. Portanto, os conectores são um grande benefício para desenvolvedores 
que podem ser novos no desenvolvimento sem servidor ou desenvolvedores experientes que desejam 
aumentar sua velocidade de desenvolvimento.

Saiba mais
Para obter mais informações sobre o uso deAWS SAM conectores, 
consulteAWS::Serverless::Connector (p. 143).

Como fornecer
Para fornecer feedback sobre conectores, envie um novo problema no serverless-application-model AWS 
GitHubrepositório.

AWS SAMmodelos de política
OAWS Serverless Application Model (AWS SAM) permite que você escolha entre uma lista de modelos de 
política para definir o escopo das permissões de suas funções e máquinas deAWS Step Functions estado 
do Lambda para os recursos usados pelo seu aplicativo.

AWS SAMos aplicativosAWS Serverless Application Repository que usam modelos de políticas não 
exigem nenhum reconhecimento especial do cliente para implantar o aplicativo a partir doAWS Serverless 
Application Repository.

Se deseja solicitar um novo modelo de política a ser adicionado, faça o seguinte:

1. Envie uma solicitação de pull para o arquivo de origem policy_templates.json nadevelop ramificação 
doAWS SAM GitHub projeto. Você pode encontrar o arquivo fonte em policy_templates.json no GitHub 
site.
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2. Envie um problema noAWS SAM GitHub projeto que inclua os motivos da sua pull request e um link 
para a solicitação. Use este link para enviar uma nova edição: AWS Serverless Application Model: 
Problemas.

Sintaxe
Para cada modelo de política que você especificar em seu arquivo deAWS SAM modelo, você sempre 
deve especificar um objeto contendo os valores de espaço reservado do modelo de política. Se um modelo 
de política não exigir nenhum valor de espaço reservado, você deverá especificar um objeto vazio.

YAML

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyTemplateName1:        # Policy template with placeholder value 
          Key1: Value1 
      - PolicyTemplateName2: {}     # Policy template with no placeholder value

Exemplos
Exemplo 1: modelo de política com valores de espaços reservados
O exemplo a seguir mostra que o modelo de política SQSPollerPolicy (p. 354) espera um QueueName
como recurso. OAWS SAM modelo recupera o nome da fila "MyQueue" do Amazon SQS, que você pode 
criar no mesmo aplicativo ou solicitada como um parâmetro para o aplicativo.

MyFunction: 
  Type: 'AWS::Serverless::Function' 
  Properties: 
    CodeUri: ${codeuri} 
    Handler: hello.handler 
    Runtime: python2.7 
    Policies: 
      - SQSPollerPolicy: 
          QueueName: 
            !GetAtt MyQueue.QueueName 
     

Exemplo 2: modelo de política sem valores sem valores de espaço reservado
O exemplo a seguir contém o modelo de política CloudWatchPutMetricPolicy (p. 326), que não tem 
valores de espaços reservados.

Note

Mesmo que não haja valores de espaço reservado, você deve especificar um objeto vazio, caso 
contrário, ocorrerá um erro.

MyFunction: 
  Type: 'AWS::Serverless::Function' 
  Properties: 
    CodeUri: ${codeuri} 
    Handler: hello.handler 
    Runtime: python2.7 
    Policies: 
      - CloudWatchPutMetricPolicy: {} 
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Tabela de modelo de políticas
A seguir está uma tabela dos modelos de políticas disponíveis.

Modelo de 
política

Descrição

AcmGetCertificatePolicy (p. 323)Concede permissão para ler um certificado 
doAWS Certificate Manager.

AMIDescribePolicy (p. 323)Concede permissão para descrever imagens 
de máquina da Amazon (AMIs).

AthenaQueryPolicy (p. 323)Concede permissões para executar consultas 
do Athena.

AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy (p. 324)Concede permissão para obter o valor 
secreto doAWS Secrets Manager segredo 
especificado.

AWSSecretsManagerRotationPolicy (p. 324)Dá permissão para inserir um segredoAWS 
Secrets Manager.

CloudFormationDescribeStacksPolicy (p. 325)Dá permissão para descreverAWS 
CloudFormation pilhas.

CloudWatchDashboardPolicy (p. 325)Concede permissões para colocar métricas 
para operar em CloudWatch painéis.

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy (p. 326)Dá permissão para descrever o histórico 
CloudWatch de alarmes.

CloudWatchPutMetricPolicy (p. 326)Concede permissão para enviar métricas para 
CloudWatch.

CodeCommitCrudPolicy (p. 327)Concede permissões para criar/ler/atualizar/
excluir objetos em um CodeCommit 
repositório específico.

CodeCommitReadPolicy (p. 328)Concede permissões para ler objetos em um 
CodeCommit repositório específico.

CodePipelineLambdaExecutionPolicy (p. 326)Concede permissão para uma função do 
Lambda invocada por CodePipeline para 
relatar o status do trabalho.

CodePipelineReadOnlyPolicy (p. 326)Concede permissão de leitura para obter 
detalhes sobre um CodePipeline pipeline.

ComprehendBasicAccessPolicy (p. 329)Permite detectar entidades, frases-chave, 
idiomas e sentimentos.

CostExplorerReadOnlyPolicy (p. 329)Concede permissão somente de leitura às 
APIs do Cost Explorer somente para leitura 
para o histórico de cobrança.

DynamoDBBackupFullAccessPolicy (p. 330)Concede permissão de leitura e gravação aos 
backups sob demanda do DynamoDB para 
uma tabela.
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Modelo de 
política

Descrição

DynamoDBCrudPolicy (p. 330)Concede permissões criar, ler, atualizar e 
excluir uma tabela do Amazon DynamoDB.

DynamoDBReadPolicy (p. 331)Concede permissão somente de leitura para 
uma tabela do DynamoDB.

DynamoDBReconfigurePolicy (p. 332)Concede permissão para reconfigurar uma 
tabela do DynamoDB.

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy (p. 332)Concede permissão para restaurar uma tabela 
do DynamoDB a partir do backup.

DynamoDBStreamReadPolicy (p. 333)Concede permissão para descrever e ler 
streams e registros do DynamoDB.

DynamoDBWritePolicy (p. 334)Concede permissão somente de gravação 
para uma tabela do DynamoDB.

EC2CopyImagePolicy (p. 334)Concede permissão para copiar imagens do 
Amazon EC2.

EC2DescribePolicy (p. 335)Concede permissão para descrever as 
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2).

EcsRunTaskPolicy (p. 335)Concede permissão para iniciar uma nova 
tarefa para uma definição de tarefa.

EFSWriteAccessPolicy (p. 335)Concede permissão para montar um sistema 
de arquivos do Amazon EFS com acesso de 
gravação.

EKSDescribePolicy (p. 336)Concede permissão para descrever ou listar 
clusters do Amazon EKS.

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy (p. 336)Concede permissão para adicionar novas 
etapas a um cluster em execução.

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy (p. 336)Concede permissão para cancelar uma ou 
mais etapas pendentes em um cluster em 
execução.

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy (p. 337)Concede permissão para listar detalhes e 
modificar capacidades para, por exemplo, 
frotas dentro de um cluster.

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy (p. 337)Concede permissão para listar detalhes 
e modificar configurações de grupos de 
instâncias em um cluster.

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy (p. 338)Concede permissão para definir a proteção 
contra encerramento para um cluster.

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy (p. 338)Concede permissão para desligar um cluster.

ElasticsearchHttpPostPolicy (p. 338)Concede permissão POST ao Amazon 
OpenSearch Service.
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Modelo de 
política

Descrição

EventBridgePutEventsPolicy (p. 339)Concede permissões para o envio de eventos 
EventBridge.

FilterLogEventsPolicy (p. 339)Concede permissão para filtrar eventos 
de CloudWatch registros de um grupo de 
registros especificado.

FirehoseCrudPolicy (p. 340)Concede permissão para criar, gravar, 
atualizar e excluir um fluxo de entrega do 
Kinesis Data Firehose.

FirehoseWritePolicy (p. 340)Concede permissão para gravar em um 
delivery stream do Kinesis Data Firehose.

KinesisCrudPolicy (p. 340)Concede permissão para criar, publicar e 
excluir um stream do Amazon Kinesis.

KinesisStreamReadPolicy (p. 341)Concede permissão para listar e ler um fluxo 
do Amazon Kinesis.

KMSDecryptPolicy (p. 342)Dá permissão para decifrar com uma 
chaveAWS Key Management Service (AWS 
KMS).

KMSEncryptPolicy (p. 342)Concede permissão para criptografar com 
uma chaveAWS Key Management Service 
(AWS KMS).

LambdaInvokePolicy (p. 342)Concede permissão para invocar umaAWS 
Lambda função, alias ou versão.

MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy (p. 343)Concede permissão somente de gravação 
para colocar dados de eventos em todos os 
recursos do aplicativo.

OrganizationsListAccountsPolicy (p. 343)Concede permissão somente de leitura para 
listar nomes e IDs de contas infantis.

PinpointEndpointAccessPolicy (p. 343)Concede permissão para obter e atualizar 
endpoints para um aplicativo do Amazon 
Pinpoint.

PollyFullAccessPolicy (p. 344)Concede permissão de acesso total aos 
recursos do léxico do Amazon Polly.

RekognitionDetectOnlyPolicy (p. 344)Concede permissão para detectar rostos, 
rótulos e texto.

RekognitionFacesManagementPolicy (p. 345)Concede permissão para adicionar, excluir e 
pesquisar faces em uma coleção do Amazon 
Rekognition.

RekognitionFacesPolicy (p. 345)Permite comparar e detectar rostos e rótulos.

RekognitionLabelsPolicy (p. 345)Concede permissão para detectar rótulos de 
objeto e moderação.

318



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS SAMmodelos de política

Modelo de 
política

Descrição

RekognitionNoDataAccessPolicy (p. 345)Permite comparar e detectar rostos e rótulos.

RekognitionReadPolicy (p. 346)Dá permissão para listar e pesquisar rostos.

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy (p. 346)Concede permissão para criar faces de 
coleção e indexação.

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy (p. 347)Concede permissão para alterar conjuntos de 
registros de recursos no Route 53.

S3CrudPolicy (p. 347)Concede permissão criar, ler, atualizar e 
excluir para agir sobre os objetos em um 
bucket do Amazon S3.

S3FullAccessPolicy (p. 348)Concede permissão de acesso total para agir 
nos objetos em um bucket do Amazon S3.

S3ReadPolicy (p. 349)Concede permissão somente leitura para ler 
objetos em um bucket do Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3).

S3WritePolicy (p. 349)Concede permissão de gravação para gravar 
objetos em um bucket do Amazon S3.

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy (p. 350)Concede permissão para criar uma 
configuração de endpoint em SageMaker.

SageMakerCreateEndpointPolicy (p. 350)Concede permissão para criar um endpoint 
em SageMaker.

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy (p. 351)Concede permissão para criar e listar 
aplicativos noAWS Serverless Application 
Repository serviço.

SESBulkTemplatedCrudPolicy (p. 351)Concede permissão para enviar e-mails, 
e-mails modelados, e-mails em massa 
modelados e verificar a identidade.

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 (p. 352)Concede permissão para enviar e-mails 
do Amazon SES, e-mails modelados e e-
mails em massa modelados e para verificar a 
identidade.

SESCrudPolicy (p. 352)Dá permissão para enviar e-mail e verificar a 
identidade.

SESEmailTemplateCrudPolicy (p. 353)Concede permissão para criar, obter, listar, 
atualizar e excluir modelos de e-mail do 
Amazon SES.

SESSendBouncePolicy (p. 353)Concede SendBounce permissão para uma 
identidade do Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES).

SNSCrudPolicy (p. 354)Concede permissão para criar, publicar e 
assinar tópicos do Amazon SNS.
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Modelo de 
política

Descrição

SNSPublishMessagePolicy (p. 354)Concede permissão para publicar uma 
mensagem em um tópico do Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS).

SQSPollerPolicy (p. 354)Concede permissão para pesquisar uma fila 
do Amazon Simple Queue Service (Amazon 
SQS).

SQSSendMessagePolicy (p. 355)Concede permissão para enviar mensagens 
para uma fila do Amazon SQS.

SSMParameterReadPolicy (p. 355)Concede permissão para acessar um 
parâmetro de um armazenamento de 
parâmetros do Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM) para carregar segredos nessa 
conta. Use quando o nome do parâmetro não 
tiver prefixo de barra.

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy (p. 356)Concede permissão para acessar um 
parâmetro de um armazenamento de 
parâmetros do Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM) para carregar segredos nessa 
conta. Use quando o nome do parâmetro tem 
um prefixo de barra.

StepFunctionsExecutionPolicy (p. 356)Concede permissão para iniciar a execução 
de uma máquina de estado do Step Functions.

TextractDetectAnalyzePolicy (p. 357)Fornece acesso para detectar e analisar 
documentos com o Amazon Textract.

TextractGetResultPolicy (p. 357)Dá acesso para obter documentos detectados 
e analisados do Amazon Textract.

TextractPolicy (p. 357)Concede ao acesso total ao Amazon Textract.

VPCAccessPolicy (p. 358)Fornece acesso para criar, excluir, descrever 
e desanexar interfaces de rede elásticas.

Solução de problemas
Erro do SAM CLI: “É necessário especificar valores de parâmetros válidos para o 
modelo de política '<policy-template-name >'”

Ao executar sam build, você verá o seguinte erro:

"Must specify valid parameter values for policy template '<policy-template-name>'" 
             

Isso significa que você não passou um objeto vazio ao declarar um modelo de política que não tem 
nenhum valor de espaço reservado.

Para corrigir isso, declare a política como no exemplo a seguir paraCloudWatchPutMetricPolicy (p. 326).
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MyFunction: 
  Policies: 
    - CloudWatchPutMetricPolicy: {}

Lista de modelos de vida vida vida
A seguir estão os modelos de política disponíveis, juntamente com as permissões que são aplicadas a 
cada um deles. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) preenche automaticamente os itens do 
espaço reservado (comoAWS região e ID da conta) com as informações apropriadas.

Tópicos
• AcmGetCertificatePolicy (p. 323)
• AMIDescribePolicy (p. 323)
• AthenaQueryPolicy (p. 323)
• AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy (p. 324)
• AWSSecretsManagerRotationPolicy (p. 324)
• CloudFormationDescribeStacksPolicy (p. 325)
• CloudWatchDashboardPolicy (p. 325)
• CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy (p. 326)
• CloudWatchPutMetricPolicy (p. 326)
• CodePipelineLambdaExecutionPolicy (p. 326)
• CodePipelineReadOnlyPolicy (p. 326)
• CodeCommitCrudPolicy (p. 327)
• CodeCommitReadPolicy (p. 328)
• ComprehendBasicAccessPolicy (p. 329)
• CostExplorerReadOnlyPolicy (p. 329)
• DynamoDBBackupFullAccessPolicy (p. 330)
• DynamoDBCrudPolicy (p. 330)
• DynamoDBReadPolicy (p. 331)
• DynamoDBReconfigurePolicy (p. 332)
• DynamoDBRestoreFromBackupPolicy (p. 332)
• DynamoDBStreamReadPolicy (p. 333)
• DynamoDBWritePolicy (p. 334)
• EC2CopyImagePolicy (p. 334)
• EC2DescribePolicy (p. 335)
• EcsRunTaskPolicy (p. 335)
• EFSWriteAccessPolicy (p. 335)
• EKSDescribePolicy (p. 336)
• ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy (p. 336)
• ElasticMapReduceCancelStepsPolicy (p. 336)
• ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy (p. 337)
• ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy (p. 337)
• ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy (p. 338)
• ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy (p. 338)
• ElasticsearchHttpPostPolicy (p. 338)
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• EventBridgePutEventsPolicy (p. 339)
• FilterLogEventsPolicy (p. 339)
• FirehoseCrudPolicy (p. 340)
• FirehoseWritePolicy (p. 340)
• KinesisCrudPolicy (p. 340)
• KinesisStreamReadPolicy (p. 341)
• KMSDecryptPolicy (p. 342)
• KMSEncryptPolicy (p. 342)
• LambdaInvokePolicy (p. 342)
• MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy (p. 343)
• OrganizationsListAccountsPolicy (p. 343)
• PinpointEndpointAccessPolicy (p. 343)
• PollyFullAccessPolicy (p. 344)
• RekognitionDetectOnlyPolicy (p. 344)
• RekognitionFacesManagementPolicy (p. 345)
• RekognitionFacesPolicy (p. 345)
• RekognitionLabelsPolicy (p. 345)
• RekognitionNoDataAccessPolicy (p. 345)
• RekognitionReadPolicy (p. 346)
• RekognitionWriteOnlyAccessPolicy (p. 346)
• Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy (p. 347)
• S3CrudPolicy (p. 347)
• S3FullAccessPolicy (p. 348)
• S3ReadPolicy (p. 349)
• S3WritePolicy (p. 349)
• SageMakerCreateEndpointConfigPolicy (p. 350)
• SageMakerCreateEndpointPolicy (p. 350)
• ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy (p. 351)
• SESBulkTemplatedCrudPolicy (p. 351)
• SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 (p. 352)
• SESCrudPolicy (p. 352)
• SESEmailTemplateCrudPolicy (p. 353)
• SESSendBouncePolicy (p. 353)
• SNSCrudPolicy (p. 354)
• SNSPublishMessagePolicy (p. 354)
• SQSPollerPolicy (p. 354)
• SQSSendMessagePolicy (p. 355)
• SSMParameterReadPolicy (p. 355)
• SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy (p. 356)
• StepFunctionsExecutionPolicy (p. 356)
• TextractDetectAnalyzePolicy (p. 357)
• TextractGetResultPolicy (p. 357)
• TextractPolicy (p. 357)
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• VPCAccessPolicy (p. 358)

AcmGetCertificatePolicy

Concede permissão para ler um certificado doAWS Certificate Manager.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "acm:GetCertificate" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "${certificateArn}", 
        { 
          "certificateArn": { 
            "Ref": "CertificateArn" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AMIDescribePolicy

Concede permissão para descrever imagens de máquina da Amazon (AMIs).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:DescribeImages" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

AthenaQueryPolicy

Concede permissões para executar consultas do Athena.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "athena:ListWorkGroups", 
      "athena:GetExecutionEngine", 
      "athena:GetExecutionEngines", 
      "athena:GetNamespace", 
      "athena:GetCatalogs", 
      "athena:GetNamespaces", 
      "athena:GetTables", 
      "athena:GetTable" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": [ 
      "athena:StartQueryExecution", 
      "athena:GetQueryResults", 
      "athena:DeleteNamedQuery", 
      "athena:GetNamedQuery", 
      "athena:ListQueryExecutions", 
      "athena:StopQueryExecution", 
      "athena:GetQueryResultsStream", 
      "athena:ListNamedQueries", 
      "athena:CreateNamedQuery", 
      "athena:GetQueryExecution", 
      "athena:BatchGetNamedQuery", 
      "athena:BatchGetQueryExecution", 
      "athena:GetWorkGroup" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:athena:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:workgroup/
${workgroupName}", 
        { 
          "workgroupName": { 
            "Ref": "WorkGroupName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy

Concede permissão para obter o valor secreto doAWS Secrets Manager segredo especificado.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "${secretArn}", 
        { 
          "secretArn": { 
            "Ref": "SecretArn" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AWSSecretsManagerRotationPolicy

Dá permissão para inserir um segredoAWS Secrets Manager.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:DescribeSecret", 
      "secretsmanager:GetSecretValue", 
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      "secretsmanager:PutSecretValue", 
      "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:secret:*" 
    }, 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}", 
            { 
              "functionName": { 
                "Ref": "FunctionName" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetRandomPassword" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudFormationDescribeStacksPolicy

Dá permissão para descreverAWS CloudFormation pilhas.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudformation:DescribeStacks" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:cloudformation:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stack/*" 
    } 
  }
]

CloudWatchDashboardPolicy

Concede permissões para colocar métricas para operar em CloudWatch painéis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:GetDashboard", 
      "cloudwatch:ListDashboards", 
      "cloudwatch:PutDashboard", 
      "cloudwatch:ListMetrics" 
    ], 
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    "Resource": "*" 
  }
]

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy

Dá permissão para descrever o histórico de CloudWatch alarmes da Amazon.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:DescribeAlarmHistory" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudWatchPutMetricPolicy

Concede permissão para enviar métricas para CloudWatch.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:PutMetricData" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CodePipelineLambdaExecutionPolicy

Concede permissão para uma função do Lambda invocada porAWS CodePipeline para relatar o status do 
trabalho.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
      "codepipeline:PutJobFailureResult" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CodePipelineReadOnlyPolicy

Concede permissão de leitura para obter detalhes sobre um CodePipeline pipeline.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codepipeline:ListPipelineExecutions" 
    ], 
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    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${pipelinename}", 
        { 
          "pipelinename": { 
            "Ref": "PipelineName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

CodeCommitCrudPolicy

Concede permissão para criar, ler, atualizar e excluir objetos em um CodeCommit repositório específico.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codecommit:GitPull", 
      "codecommit:GitPush", 
      "codecommit:CreateBranch", 
      "codecommit:DeleteBranch", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:ListBranches", 
      "codecommit:MergeBranchesByFastForward", 
      "codecommit:MergeBranchesBySquash", 
      "codecommit:MergeBranchesByThreeWay", 
      "codecommit:UpdateDefaultBranch", 
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:CreateUnreferencedMergeCommit", 
      "codecommit:DescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:GetMergeCommit", 
      "codecommit:GetMergeOptions", 
      "codecommit:BatchGetPullRequests", 
      "codecommit:CreatePullRequest", 
      "codecommit:DescribePullRequestEvents", 
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest", 
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase", 
      "codecommit:GetMergeConflicts", 
      "codecommit:GetPullRequest", 
      "codecommit:ListPullRequests", 
      "codecommit:MergePullRequestByFastForward", 
      "codecommit:MergePullRequestBySquash", 
      "codecommit:MergePullRequestByThreeWay", 
      "codecommit:PostCommentForPullRequest", 
      "codecommit:UpdatePullRequestDescription", 
      "codecommit:UpdatePullRequestStatus", 
      "codecommit:UpdatePullRequestTitle", 
      "codecommit:DeleteFile", 
      "codecommit:GetBlob", 
      "codecommit:GetFile", 
      "codecommit:GetFolder", 
      "codecommit:PutFile", 
      "codecommit:DeleteCommentContent", 
      "codecommit:GetComment", 
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit", 
      "codecommit:PostCommentForComparedCommit", 
      "codecommit:PostCommentReply", 
      "codecommit:UpdateComment", 
      "codecommit:BatchGetCommits", 
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      "codecommit:CreateCommit", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetCommitHistory", 
      "codecommit:GetDifferences", 
      "codecommit:GetObjectIdentifier", 
      "codecommit:GetReferences", 
      "codecommit:GetTree", 
      "codecommit:GetRepository", 
      "codecommit:UpdateRepositoryDescription", 
      "codecommit:ListTagsForResource", 
      "codecommit:TagResource", 
      "codecommit:UntagResource", 
      "codecommit:GetRepositoryTriggers", 
      "codecommit:PutRepositoryTriggers", 
      "codecommit:TestRepositoryTriggers", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:UploadArchive", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
      "codecommit:CancelUploadArchive" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${repositoryName}", 
        { 
          "repositoryName": { 
            "Ref": "RepositoryName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

CodeCommitReadPolicy

Concede permissões para ler objetos em um CodeCommit repositório específico.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codecommit:GitPull", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:ListBranches", 
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:DescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:GetMergeCommit", 
      "codecommit:GetMergeOptions", 
      "codecommit:BatchGetPullRequests", 
      "codecommit:DescribePullRequestEvents", 
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest", 
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase", 
      "codecommit:GetMergeConflicts", 
      "codecommit:GetPullRequest", 
      "codecommit:ListPullRequests", 
      "codecommit:GetBlob", 
      "codecommit:GetFile", 
      "codecommit:GetFolder", 
      "codecommit:GetComment", 
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit", 
      "codecommit:BatchGetCommits", 
      "codecommit:GetCommit", 
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      "codecommit:GetCommitHistory", 
      "codecommit:GetDifferences", 
      "codecommit:GetObjectIdentifier", 
      "codecommit:GetReferences", 
      "codecommit:GetTree", 
      "codecommit:GetRepository", 
      "codecommit:ListTagsForResource", 
      "codecommit:GetRepositoryTriggers", 
      "codecommit:TestRepositoryTriggers", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${repositoryName}", 
        { 
          "repositoryName": { 
            "Ref": "RepositoryName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

ComprehendBasicAccessPolicy

Permite detectar entidades, frases-chave, idiomas e sentimentos.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "comprehend:BatchDetectKeyPhrases", 
      "comprehend:DetectDominantLanguage", 
      "comprehend:DetectEntities", 
      "comprehend:BatchDetectEntities", 
      "comprehend:DetectKeyPhrases", 
      "comprehend:DetectSentiment", 
      "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
      "comprehend:BatchDetectSentiment" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CostExplorerReadOnlyPolicy

Concede permissão somente de leitura às APIs somente leituraAWS Cost Explorer (Cost Explorer) para o 
histórico de cobrança.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ce:GetCostAndUsage", 
      "ce:GetDimensionValues", 
      "ce:GetReservationCoverage", 
      "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
      "ce:GetReservationUtilization", 
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      "ce:GetTags" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

DynamoDBBackupFullAccessPolicy

Concede permissão de leitura e gravação aos backups sob demanda do DynamoDB para uma tabela.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:CreateBackup", 
      "dynamodb:DescribeContinuousBackups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:DeleteBackup", 
      "dynamodb:DescribeBackup", 
      "dynamodb:ListBackups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBCrudPolicy

Concede permissão criar, ler, atualizar e excluir uma tabela do Amazon DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:DeleteItem", 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:Scan", 
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      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:BatchWriteItem", 
      "dynamodb:BatchGetItem", 
      "dynamodb:DescribeTable", 
      "dynamodb:ConditionCheckItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

DynamoDBReadPolicy

Concede permissão somente leitura para uma tabela do DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:BatchGetItem", 
      "dynamodb:DescribeTable" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
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          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

DynamoDBReconfigurePolicy

Concede permissão para reconfigurar uma tabela do DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:UpdateTable" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy

Concede permissão para restaurar uma tabela do DynamoDB a partir do backup.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:RestoreTableFromBackup" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
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      "dynamodb:DeleteItem", 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:BatchWriteItem" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBStreamReadPolicy

Concede permissão para descrever e ler streams e registros do DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:DescribeStream", 
      "dynamodb:GetRecords", 
      "dynamodb:GetShardIterator" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/${streamName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          }, 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:ListStreams" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }           
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]

DynamoDBWritePolicy

Concede permissão somente de gravação para uma tabela do DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:BatchWriteItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

EC2CopyImagePolicy

Concede permissão para copiar imagens do Amazon EC2.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CopyImage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:image/${imageId}", 
        { 
          "imageId": { 
            "Ref": "ImageId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
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]

EC2DescribePolicy
Concede permissão para descrever as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:DescribeRegions", 
      "ec2:DescribeInstances" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

EcsRunTaskPolicy
Concede permissão para iniciar uma nova tarefa para uma definição de tarefa.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "ecs:RunTask" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ecs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:task-definition/
${taskDefinition}", 
        { 
          "taskDefinition": { 
            "Ref": "TaskDefinition" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

EFSWriteAccessPolicy
Concede permissão para montar um sistema de arquivos do Amazon EFS com acesso de gravação.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "elasticfilesystem:ClientMount", 
      "elasticfilesystem:ClientWrite" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:file-
system/${FileSystem}", 
        { 
          "FileSystem": { 
            "Ref": "FileSystem" 
          } 
        } 
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      ] 
    }, 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "elasticfilesystem:AccessPointArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:access-point/${AccessPoint}", 
            { 
              "AccessPoint": { 
                "Ref": "AccessPoint" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }
]

EKSDescribePolicy

Concede permissão para descrever ou listar clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "eks:DescribeCluster", 
      "eks:ListClusters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy

Concede permissão para adicionar novas etapas a um cluster em execução.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy

Concede permissão para cancelar uma ou mais etapas pendentes em um cluster em execução.
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"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:CancelSteps", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy

Concede permissão para listar detalhes e modificar capacidades para, por exemplo, frotas dentro de um 
cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet", 
      "elasticmapreduce:ListInstanceFleets" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy

Concede permissão para listar detalhes e modificar configurações de grupos de instâncias em um cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups", 
      "elasticmapreduce:ListInstanceGroups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
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          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy

Concede permissão para definir a proteção contra encerramento para um cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:SetTerminationProtection", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy

Concede permissão para desligar um cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:TerminateJobFlows", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticsearchHttpPostPolicy

Concede permissão POST e PUT ao Amazon OpenSearch Service.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "es:ESHttpPost", 
      "es:ESHttpPut" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:es:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:domain/${domainName}/*", 
        { 
          "domainName": { 
            "Ref": "DomainName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

EventBridgePutEventsPolicy

Concede permissões para enviar eventos para a Amazon EventBridge.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "events:PutEvents", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:events:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:event-bus/
${eventBusName}", 
        { 
          "eventBusName": { 
            "Ref": "EventBusName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FilterLogEventsPolicy

Concede permissão para filtrar eventos de CloudWatch registros de um grupo de registros especificado.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "logs:FilterLogEvents" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-group:
${logGroupName}:log-stream:*", 
        { 
          "logGroupName": { 
            "Ref": "LogGroupName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]
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FirehoseCrudPolicy

Concede permissão para criar, gravar, atualizar e excluir um delivery stream do Kinesis Data Firehose.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "firehose:CreateDeliveryStream", 
      "firehose:DeleteDeliveryStream", 
      "firehose:DescribeDeliveryStream", 
      "firehose:PutRecord", 
      "firehose:PutRecordBatch", 
      "firehose:UpdateDestination" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:deliverystream/
${deliveryStreamName}", 
        { 
          "deliveryStreamName": { 
            "Ref": "DeliveryStreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FirehoseWritePolicy

Concede permissão para gravar em um delivery stream do Kinesis Data Firehose.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "firehose:PutRecord", 
      "firehose:PutRecordBatch" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:deliverystream/
${deliveryStreamName}", 
        { 
          "deliveryStreamName": { 
            "Ref": "DeliveryStreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KinesisCrudPolicy

Concede permissão para criar, publicar e excluir um stream do Amazon Kinesis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": [ 
      "kinesis:AddTagsToStream", 
      "kinesis:CreateStream", 
      "kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod", 
      "kinesis:DeleteStream", 
      "kinesis:DescribeStream", 
      "kinesis:DescribeStreamSummary", 
      "kinesis:GetShardIterator", 
      "kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod", 
      "kinesis:ListTagsForStream", 
      "kinesis:MergeShards", 
      "kinesis:PutRecord", 
      "kinesis:PutRecords", 
      "kinesis:SplitShard", 
      "kinesis:RemoveTagsFromStream" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}", 
        { 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KinesisStreamReadPolicy

Concede permissão para listar e ler um fluxo do Amazon Kinesis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:ListStreams", 
      "kinesis:DescribeLimits" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/*" 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:DescribeStream", 
      "kinesis:DescribeStreamSummary", 
      "kinesis:GetRecords", 
      "kinesis:GetShardIterator" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}", 
        { 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
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  }
]

KMSDecryptPolicy
Dá permissão para decifrar com uma chaveAWS Key Management Service (AWS KMS). Observe 
quekeyId deve ser um ID deAWS KMS chave e não um alias de chave.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}", 
        { 
          "keyId": { 
            "Ref": "KeyId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KMSEncryptPolicy
Concede permissão para criptografar com umaAWS KMS chave. Observe que keyID deve ser um ID 
deAWS KMS chave e não um alias de chave.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "kms:Encrypt", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}", 
        { 
          "keyId": { 
            "Ref": "KeyId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

LambdaInvokePolicy
Concede permissão para invocar umaAWS Lambda função, alias ou versão.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}*", 
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        { 
          "functionName": { 
            "Ref": "FunctionName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy

Concede permissão somente de gravação para colocar dados de eventos em todos os recursos do 
aplicativo.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "mobileanalytics:PutEvents" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

OrganizationsListAccountsPolicy

Concede permissão somente de leitura para listar nomes e IDs de contas infantis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "organizations:ListAccounts" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

PinpointEndpointAccessPolicy

Concede permissão para obter e atualizar endpoints para um aplicativo do Amazon Pinpoint.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "mobiletargeting:GetEndpoint", 
      "mobiletargeting:UpdateEndpoint", 
      "mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:mobiletargeting:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:apps/
${pinpointApplicationId}/endpoints/*", 
        { 
          "pinpointApplicationId": { 
            "Ref": "PinpointApplicationId" 
          } 
        } 
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      ] 
    } 
  }
]

PollyFullAccessPolicy
Concede permissão de acesso total aos recursos do léxico do Amazon Polly.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "polly:GetLexicon", 
      "polly:DeleteLexicon" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/
${lexiconName}", 
          { 
            "lexiconName": { 
              "Ref": "LexiconName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "polly:DescribeVoices", 
      "polly:ListLexicons", 
      "polly:PutLexicon", 
      "polly:SynthesizeSpeech" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/*" 
      } 
    ] 
  }
]

RekognitionDetectOnlyPolicy
Concede permissão para detectar rostos, rótulos e texto.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:DetectFaces", 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels", 
      "rekognition:DetectText" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]
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RekognitionFacesManagementPolicy
Concede permissão para adicionar, excluir e pesquisar faces em uma coleção do Amazon Rekognition.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:IndexFaces", 
      "rekognition:DeleteFaces", 
      "rekognition:SearchFaces", 
      "rekognition:SearchFacesByImage", 
      "rekognition:ListFaces" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionFacesPolicy
Permite comparar e detectar rostos e rótulos.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CompareFaces", 
      "rekognition:DetectFaces" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionLabelsPolicy
Concede permissão para detectar rótulos de objeto e moderação.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionNoDataAccessPolicy
Permite comparar e detectar rostos e rótulos.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CompareFaces", 
      "rekognition:DetectFaces", 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionReadPolicy
Dá permissão para listar e pesquisar rostos.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:ListCollections", 
      "rekognition:ListFaces", 
      "rekognition:SearchFaces", 
      "rekognition:SearchFacesByImage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy
Concede permissão para criar faces de coleção e indexação.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CreateCollection", 
      "rekognition:IndexFaces" 
    ], 
    "Resource": { 
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      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy

Concede permissão para alterar conjuntos de registros de recursos no Route 53.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "route53:ChangeResourceRecordSets" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:route53:::hostedzone/${HostedZoneId}", 
        { 
          "HostedZoneId": { 
            "Ref": "HostedZoneId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

S3CrudPolicy

Concede permissão de criação, leitura, atualização e exclusão para agir sobre objetos em um bucket do 
Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
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            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3FullAccessPolicy

Concede permissão de acesso total para agir nos objetos em um bucket do Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:GetObjectAcl", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:DeleteObject", 
      "s3:DeleteObjectTagging", 
      "s3:DeleteObjectVersionTagging", 
      "s3:GetObjectTagging", 
      "s3:GetObjectVersionTagging", 
      "s3:PutObjectTagging", 
      "s3:PutObjectVersionTagging" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
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          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3ReadPolicy

Concede permissão somente leitura para ler objetos em um bucket do Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3WritePolicy

Concede permissão de gravação para gravar objetos em um bucket do Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration" 
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    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy
Concede permissão para criar uma configuração de endpoint em SageMaker.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "sagemaker:CreateEndpointConfig" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint-config/
${endpointConfigName}", 
        { 
          "endpointConfigName": { 
            "Ref": "EndpointConfigName" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

SageMakerCreateEndpointPolicy
Concede permissão para criar um endpoint em SageMaker.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "sagemaker:CreateEndpoint" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint/
${endpointName}", 
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        { 
          "endpointName": { 
            "Ref": "EndpointName" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy

Concede permissão para criar e listar aplicativos no serviçoAWS Serverless Application Repository (AWS 
SAM).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "serverlessrepo:CreateApplication", 
      "serverlessrepo:CreateApplicationVersion", 
      "serverlessrepo:GetApplication", 
      "serverlessrepo:ListApplications", 
      "serverlessrepo:ListApplicationVersions" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:serverlessrepo:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:applications/*" 
      } 
    ] 
  }
]

SESBulkTemplatedCrudPolicy

Concede permissão para enviar e-mails do Amazon SES, e-mails modelados e e-mails em massa 
modelados e para verificar a identidade.

Note

Ases:SendTemplatedEmail ação requer um modelo de ARN. Use
SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 em vez disso.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:SendTemplatedEmail", 
      "ses:SendBulkTemplatedEmail", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
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            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2

Concede permissão para enviar e-mails do Amazon SES, e-mails modelados e e-mails em massa 
modelados e para verificar a identidade.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:SendTemplatedEmail", 
      "ses:SendBulkTemplatedEmail" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
          { 
            "identityName": { 
              "Ref": "IdentityName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:template/
${templateName}", 
          { 
            "templateName": { 
              "Ref": "TemplateName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*" 
  }
]

SESCrudPolicy

Dá permissão para enviar e-mail e verificar a identidade.

"Statement": [ 

352



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS SAMmodelos de política

  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SESEmailTemplateCrudPolicy

Concede permissão para criar, obter, listar, atualizar e excluir modelos de e-mail do Amazon SES.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:CreateTemplate", 
      "ses:GetTemplate", 
      "ses:ListTemplates", 
      "ses:UpdateTemplate", 
      "ses:DeleteTemplate", 
      "ses:TestRenderTemplate" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

SESSendBouncePolicy

Concede SendBounce permissão para uma identidade do Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:SendBounce" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
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  }
]

SNSCrudPolicy
Concede permissão para criar, publicar e assinar tópicos do Amazon SNS.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
      "sns:CreateTopic", 
      "sns:SetTopicAttributes", 
      "sns:Subscribe", 
      "sns:Publish" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}*", 
        { 
          "topicName": { 
            "Ref": "TopicName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SNSPublishMessagePolicy
Concede permissão para publicar uma mensagem em um tópico do Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sns:Publish" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}", 
        { 
          "topicName": { 
            "Ref": "TopicName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SQSPollerPolicy
Concede permissão para pesquisar uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": [ 
      "sqs:ChangeMessageVisibility", 
      "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch", 
      "sqs:DeleteMessage", 
      "sqs:DeleteMessageBatch", 
      "sqs:GetQueueAttributes", 
      "sqs:ReceiveMessage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}", 
        { 
          "queueName": { 
            "Ref": "QueueName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SQSSendMessagePolicy

Concede permissão para enviar mensagem para uma fila do Amazon SQS.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sqs:SendMessage*" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}", 
        { 
          "queueName": { 
            "Ref": "QueueName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SSMParameterReadPolicy

Concede permissão para acessar um parâmetro de um armazenamento de parâmetros do Amazon EC2 
Systems Manager (SSM) para carregar segredos nessa conta. Use quando o nome do parâmetro não tiver 
prefixo de barra.

Note

Se você não estiver usando a chave padrão, também precisará daKMSDecryptPolicy política.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:DescribeParameters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
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  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:GetParameters", 
      "ssm:GetParameter", 
      "ssm:GetParametersByPath" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter/
${parameterName}", 
        { 
          "parameterName": { 
            "Ref": "ParameterName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy
Concede permissão para acessar um parâmetro de um armazenamento de parâmetros do Amazon EC2 
Systems Manager (SSM) para carregar segredos nessa conta. Use quando o nome do parâmetro tem 
prefixo de barra.

Note

Se você não estiver usando a chave padrão, também precisará daKMSDecryptPolicy política.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:DescribeParameters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:GetParameters", 
      "ssm:GetParameter", 
      "ssm:GetParametersByPath" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter
${parameterName}", 
        { 
          "parameterName": { 
            "Ref": "ParameterName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

StepFunctionsExecutionPolicy
Concede permissão para iniciar a execução de uma máquina do Step Functions.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "states:StartExecution" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stateMachine:
${stateMachineName}", 
        { 
          "stateMachineName": { 
            "Ref": "StateMachineName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

TextractDetectAnalyzePolicy

Fornece acesso para detectar e analisar documentos com o Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:DetectDocumentText", 
      "textract:StartDocumentTextDetection", 
      "textract:StartDocumentAnalysis", 
      "textract:AnalyzeDocument" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

TextractGetResultPolicy

Fornece acesso para documentos detectados e analisados do Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:GetDocumentTextDetection", 
      "textract:GetDocumentAnalysis" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

TextractPolicy

Concede acesso total ao Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "textract:*" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

VPCAccessPolicy
Fornece acesso para criar, excluir, descrever e desanexar interfaces de rede elásticas.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CreateNetworkInterface", 
      "ec2:DeleteNetworkInterface", 
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
      "ec2:DetachNetworkInterface" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

Gerenciando permissões comAWS CloudFormation 
mecanismos
Para controlar o acesso aosAWS recursos, oAWS Serverless Application Model (AWS SAM) pode usar os 
mesmos mecanismos queAWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso 
comAWS Identity and Access Management no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Há três opções principais para conceder a um usuário permissão para gerenciar aplicativos sem servidor. 
Cada opção oferece aos usuários diferentes níveis de controle de acesso.

• Conceda permissões de administrador.
• Anexe as políticasAWS gerenciadas necessárias gerenciadas pela
• Conceda permissões específicasAWS Identity and Access Management (IAM).

Dependendo da opção escolhida, os usuários podem gerenciar somente aplicativos sem servidor que 
contenhamAWS recursos que eles tenham permissão para acessar.

As seções a seguir descrevem cada opção em mais detalhes.

Conceder permissões de administrador
Se você conceder permissões de administrador a um usuário, ele poderá gerenciar aplicativos sem 
servidor que contenham qualquer combinação deAWS recursos. Essa é a opção mais simples, mas 
também concede aos usuários o conjunto mais amplo de permissões, o que permite que eles realizem 
ações com o maior impacto.

Para obter mais informações sobre como conceder permissões de administrador a um usuário, consulte
Criar o primeiro usuário e grupo administrador do IAM no Manual do usuário do IAM.

Anexe as políticasAWS gerenciadas necessárias
Você pode conceder aos usuários um subconjunto de permissões usando políticasAWS gerenciadas, em 
vez de conceder permissões completas de administrador. Se você usar essa opção, certifique-se de que 
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o conjunto de políticasAWS gerenciadas cubra todas as ações e recursos necessários para os aplicativos 
sem servidor que os usuários gerenciam.

Por exemplo, as seguintes políticasAWS gerenciadas são suficientes para implantar o aplicativo Hello 
World de amostra (p. 26):

• AWSCloudFormationFullAccess
• IAMFullAccess
• AWSLambda_FullAccess
• API da AmazonGatewayAdministrator
• Amazon S3FullAccess
• Amazon C2ContainerRegistryFullAccess

Para obter informações sobre como anexar permissões no IAM, consulte Alterar permissões para um 
usuário do IAM no Manual do usuário do IAM.

Conceder permissões específicas do IAM
Para obter o nível mais granular de controle de acesso, você pode conceder permissões específicas 
do IAM aos usuários usando declarações de política. Se você usar essa opção, certifique-se de que a 
declaração de política inclua todas as ações e recursos necessários para os aplicativos sem servidor que 
os usuários gerenciam.

A melhor prática com essa opção é negar aos usuários a permissão de criar funções, incluindo funções 
de execução do Lambda, para que eles não possam conceder a si mesmos permissões escalonadas. 
Portanto, você, como administrador, deve primeiro criar uma função de execução do Lambda que será 
especificada nos aplicativos sem servidor que os usuários gerenciarão. Para obter informações sobre a 
criação de funções de execução do Lambda, consulte Criação de uma função de execução no console do 
IAM.

Para o aplicativo Hello World de amostra (p. 26), AWSLambdaBasicExecutionRolebasta executar 
o aplicativo. Depois de criar uma função de execução do Lambda, modifique o arquivo deAWS 
SAM modelo do aplicativo Hello World de amostra para adicionar a seguinte propriedade 
aoAWS::Serverless::Function recurso:

  Role: lambda-execution-role-arn

Com o aplicativo Hello World modificado, a seguinte declaração de política concede permissões suficientes 
para que os usuários implantem, atualizem e excluam o aplicativo:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CloudFormationTemplate", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/Serverless-2016-10-31" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudFormationStack", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet", 
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                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeChangeSet", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "cloudformation:ListStackResources", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:111122223333:stack/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ECRRepository", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:DeleteRepository", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:PutImage", 
                "ecr:SetRepositoryPolicy", 
                "ecr:UploadLayerPart" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:*:111122223333:repository/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ECRAuthToken", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Lambda", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 

360



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS CloudFormation

                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAM", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:TagRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::111122223333:role/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "APIGateway", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "apigateway:DELETE", 
                "apigateway:GET", 
                "apigateway:PATCH", 
                "apigateway:POST", 
                "apigateway:PUT" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:apigateway:*::*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

O exemplo de declaração de política nesta seção concede permissão suficiente para você 
implantar, atualizar e excluir o aplicativo Hello World de amostra (p. 26). Se você adicionar outros 
tipos de recursos ao seu aplicativo, precisará atualizar a declaração de política para incluir o 
seguinte:

1. Permissão para que seu aplicativo chame as ações do serviço.
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2. O diretor do serviço, se necessário para as ações do serviço.

Por exemplo, se você adicionar um fluxo de trabalho do Step Functions, talvez seja necessário 
adicionar permissões para as ações listadas aqui e para o diretor dostates.amazonaws.com
serviço.

Para obter mais informações sobre o gerenciamento de políticas, consulte Gerenciando políticas do IAM
no Manual do usuário do IAM.

Agendamento de eventos com o EventBridge 
Scheduler

O que é o Amazon EventBridge Scheduler?
O Amazon EventBridge Scheduler é um serviço de agendamento que permite criar, iniciar e gerenciar 
dezenas de milhões de eventos e tarefas em todos osAWS serviços. Para saber mais sobre o Amazon 
EventBridge Scheduler, consulte O que é o Amazon EventBridge Scheduler? no Guia do usuário 
doEventBridge Scheduler.

Tópicos
• EventBridge Suporte ao agendador emAWS SAM (p. 362)
• Criação EventBridge de eventos do Agendador emAWS SAM (p. 362)
• Exemplos (p. 363)
• Saiba mais (p. 364)

EventBridge Suporte ao agendador emAWS SAM
A especificação do modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) fornece uma sintaxe simples e 
abreviada que você pode usar para agendar eventos com o EventBridge Scheduler forAWS LambdaAWS 
Step Functions e.

Criação EventBridge de eventos do Agendador 
emAWS SAM
Defina aScheduleV2 propriedade como o tipo de evento em seuAWS SAM modelo para 
definir seu evento EventBridge do Agendador. Essa propriedade oferece suporte aos tipos 
deAWS::Serverless::StateMachine recursosAWS::Serverless::Function e.

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Events: 
      CWSchedule: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          Schedule: 'rate(1 minute)' 
          Name: TestScheduleV2Function 
          Description: Test schedule event 
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MyStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Events: 
      CWSchedule: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          Schedule: 'rate(1 minute)' 
          Name: TestScheduleV2StateMachine 
          Description: Test schedule event

EventBridge O agendamento de eventos do Scheduler também oferece suporte a filas de cartas mortas 
(DLQ) para eventos não processados. Para obter mais informações sobre filas de cartas mortas, consulte
Configurando uma fila de letras mortas para o EventBridge Agendador no Guia do Usuário doEventBridge 
Agendador.

Quando um ARN de DLQ é especificado,AWS SAM configura as permissões para que a agenda do 
Scheduler envie mensagens para a DLQ. Quando um ARN de DLQ não for especificado,AWS SAM criará 
o recurso DLQ.

Exemplos
Exemplo básico de definição de um evento do EventBridge 
Scheduler comAWS SAM

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyLambdaFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.8 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            print(event) 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      MemorySize: 128 
      Events: 
        Schedule: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            Input: '{"hello": "simple"}' 
  
  MySFNFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.8 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            print(event) 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      MemorySize: 128 
  
  StateMachine: 
    Type: AWS::Serverless::StateMachine 
    Properties: 
      Type: STANDARD 
      Definition: 
        StartAt: MyLambdaState 
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        States: 
          MyLambdaState: 
            Type: Task 
            Resource: !GetAtt MySFNFunction.Arn 
            End: true 
      Policies: 
        - LambdaInvokePolicy: 
            FunctionName: !Ref MySFNFunction 
      Events: 
        Events: 
        Schedule: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            Input: '{"hello": "simple"}'

Saiba mais
Para saber mais sobre como definir a propriedadeScheduleV2 EventBridge Scheduler, consulte:

• ScheduleV2 (p. 222)paraAWS::Serverless::Function.
• ScheduleV2 (p. 288)paraAWS::Serverless::StateMachine.

ValidatingAWS SAMtemplate files
Valide seus modelos comsam validate (p. 494). Atualmente, esse comando valida que o modelo 
fornecido é JSON/YAML válido. Como acontece com a maioriaAWS SAMComandos da CLI, ele procura 
umtemplate.[yaml|yml]em seu diretório de trabalho atual por padrão. Você pode especificar um 
arquivo/local de modelo diferente com o-tou--templateopção.

Exemplo:

sam validate
<path-to-file>/template.yml is a valid SAM Template

Note

Osam validatecomando requerAWScredenciais a serem configuradas. Para obter mais 
informações, consulte Arquivos de configuração e credenciais.

Trabalhar com camadas
O uso doAWS SAM, você pode incluir camadas em seus aplicativos sem servidor. Para obter mais 
informações sobre camadas, consulteAWS LambdacamadasnoAWS LambdaGuia do desenvolvedor.

Este tópico fornece informações sobre o seguinte:

• Incluindo camadas em seu aplicativo
• Como as camadas são armazenadas em cache localmente

Para obter informações sobre a criação de camadas personalizadas, consulteCamadas de construção 
do (p. 398).
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Incluindo camadas em seu aplicativo
Para incluir camadas no aplicativo, use oLayerspropriedade doAWS::Serverless::Function (p. 153)Tipo de 
recurso .

Veja um exemplo a seguirAWS SAMmodelo com uma função do Lambda que inclui uma camada:

ServerlessFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: . 
    Handler: my_handler 
    Runtime: Python3.7 
    Layers: 
        - <LayerVersion ARN>

Como as camadas são armazenadas em cache 
localmente
Quando você invoca a função usando um dossam localcomandos, o pacote de camadas da sua função 
é baixado e armazenado em cache no host local.

A tabela a seguir mostra os locais do diretório do cache padrão para diferentes sistemas operacionais.

SO Local

Windows 7 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

Windows 8 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

Windows 10 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

macOS ~/.aws-sam/layers-pkg

Unix ~/.aws-sam/layers-pkg

Depois que o pacote é armazenado em cache, oAWS SAMA CLI sobrepõe as camadas em uma imagem 
do Docker usada para invocar sua função. OAWS SAMA CLI gera os nomes das imagens que ela cria, 
bem como as LayerVersions mantidas no cache. Você pode encontrar mais detalhes sobre o esquema nas 
seções a seguir.

Para inspecionar as camadas sobrepostas, execute o seguinte comando para iniciar uma sessão bash na 
imagem que você deseja inspecionar:

docker run -it --entrypoint=/bin/bash samcli/lambda:<Tag following the schema outlined in 
 Docker Image Tag Schema> -i

Esquema de nome do diretório de cache de camadas

Dado um LayerVersionARN definido em seu modelo, oAWS SAMA CLI extrai o LayerName e a versão 
do ARN. Ele cria um diretório para colocar o conteúdo da camada em nomeadoLayerName-Version-
<first 10 characters of sha256 of ARN>.

Exemplo:

ARN = arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1
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Directory name = myLayer-1-926eeb5ff1

Esquema de tag do Docker Images

Para calcular o hash de camadas exclusivas, combine todos os nomes de camadas exclusivos com um 
delimitador de '-', pegue o hash SHA256 e, em seguida, pegue os primeiros 10 caracteres.

Exemplo:

ServerlessFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: . 
    Handler: my_handler 
    Runtime: Python3.7 
    Layers: 
        - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 
        - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1

Nomes exclusivos são calculados da mesma forma que o esquema de nome do Diretório de cache de 
camadas:

arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 = myLayer-1-926eeb5ff1
arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1 = mySecondLayer-1-6bc1022bdf

Para calcular o hash de camadas exclusivas, combine todos os nomes de camadas exclusivos com um 
delimitador de '-', pegue o hash sha256 e, em seguida, pegue os primeiros 25 caracteres:

myLayer-1-926eeb5ff1-mySecondLayer-1-6bc1022bdf = 2dd7ac5ffb30d515926aef

Em seguida, combine esse valor com o tempo de execução e a arquitetura da função, com um delimitador 
de '-':

python3.7-x86_64-2dd7ac5ffb30d515926aefffd

Uso de aplicativos aninhados
Um aplicativo sem servidor pode incluir um ou maisaplicativos aninhados. Você pode implantar um 
aplicativo aninhado como um artefato autônomo ou como um componente de um aplicativo maior.

À medida que as arquiteturas sem servidor crescem, surgem padrões comuns nos quais os mesmos 
componentes são definidos em vários modelos de aplicativos. Agora você pode separar padrões comuns 
como aplicativos dedicados e aninhá-los como parte de modelos de aplicativos novos ou existentes. Com 
aplicativos aninhados, você pode ficar mais focado na lógica de negócios exclusiva do seu aplicativo.

Para definir um aplicativo aninhado em seu aplicativo sem servidor, use 
oAWS::Serverless::Application (p. 139)Tipo de recurso .

Você pode definir aplicativos aninhados das duas fontes a seguir:

• UmaAWS Serverless Application Repositoryaplicativo— Você pode definir aplicativos aninhados usando 
aplicativos que estão disponíveis para sua conta noAWS Serverless Application Repository. Isso pode 
serprivadoAplicativos em sua conta, aplicativos que sãoCompartilhado de modo privadocom sua conta 
ou aplicativos que sãoCompartilhado publicamentenoAWS Serverless Application Repository. Para 
obter mais informações sobre os diferentes níveis de permissões de implantação, consultePermissões 
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de implantação do aplicativoePublicar aplicativosnoAWS Serverless Application RepositoryGuia do 
desenvolvedor.

• UMAaplicação local— Você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos armazenados em seu 
sistema de arquivos local.

Consulte as seções a seguir para obter detalhes sobre como usarAWS SAMpara definir esses dois tipos 
de aplicativos aninhados em seu aplicativo sem servidor.

Note

O número máximo de aplicativos que podem ser aninhados em um aplicativo sem servidor é 200.
O número máximo de parâmetros que um aplicativo aninhado pode ter é 60.

Definindo um aplicativo aninhado a partir doAWS 
Serverless Application Repository
Você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos que estão disponíveis noAWS Serverless 
Application Repository. Você também pode armazenar e distribuir aplicativos que contêm aplicativos 
aninhados usando oAWS Serverless Application Repository. Para revisar detalhes de um aplicativo 
aninhado naAWS Serverless Application RepositoryVocê pode usar aAWSSDK, oAWS CLIou o console do 
Lambda.

Para definir um aplicativo hospedado noAWS Serverless Application RepositoryNo aplicativo sem 
servidorAWS SAMModelo, use aCopiar como recurso SAMbotão na página de detalhes de cadaAWS 
Serverless Application Repositoryaplicativo. Para isso, siga estas etapas:

1. Certifique-se de que você esteja conectado aoAWS Management Console.
2. Encontre o aplicativo que deseja aninhar noAWS Serverless Application Repositoryusando as etapas 

noNavegar, pesquisar e implantar aplicativosSeção do doAWS Serverless Application RepositoryGuia 
do desenvolvedor.

3. Selecione oCopiar como recurso SAM. A seção de modelo SAM para o aplicativo que você está 
visualizando agora está na área de transferência.

4. Cole a seção de modelo SAM noResources:seção do arquivo de modelo SAM para o aplicativo que 
você deseja aninhar neste aplicativo.

Veja a seguir um exemplo de seção de modelo SAM para um aplicativo aninhado hospedado noAWS 
Serverless Application Repository:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources: 
   applicationaliasname: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: 
        ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-
east-1:123456789012:applications/application-alias-name
        SemanticVersion: 1.0.0 
      Parameters: 
        # Optional parameter that can have default value overridden 
         # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided 
         ParameterName2: YOUR_VALUE

Se não houver configurações de parâmetros necessárias, é possível omitir aParameters:seção do 
modelo.
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do sistema de arquivos local

Important

Aplicativos que contêm aplicativos aninhados hospedados naAWS Serverless Application 
RepositoryHerda as restrições de compartilhamento dos aplicativos aninhados.
Por exemplo, suponha que um aplicativo seja compartilhado publicamente, mas contém 
um aplicativo aninhado que é compartilhado apenas de forma privada com aAWSconta que 
criou o aplicativo pai. Nesse caso, se o seuAWSA conta não tem permissão para implantar o 
aplicativo aninhado, não é possível implantar o aplicativo pai. Para obter mais informações sobre 
permissões para implantar aplicativos, consultePermissões de implantação do aplicativoePublicar 
aplicativosnoAWS Serverless Application RepositoryGuia do desenvolvedor.

Definição de um aplicativo aninhado do sistema de 
arquivos local
Você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos armazenados em seu sistema de arquivos 
local. Você faz isso especificando o caminho para aAWS SAMArquivo de modelo armazenado no sistema 
de arquivos local.

Veja a seguir um exemplo de seção de modelo SAM para um aplicativo local aninhado:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources: 
   applicationaliasname: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: ../my-other-app/template.yaml
      Parameters: 
        # Optional parameter that can have default value overridden 
         # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided 
         ParameterName2: YOUR_VALUE

Se não houver configurações de parâmetros, é possível omitir aParameters:seção do modelo.

Implantar aplicativos aninhados
Você pode implantar seu aplicativo aninhado usando oAWS SAMComando da CLIsam deploy. Para 
obter mais detalhes, consulte Implantação de aplicações sem servidor (p. 412).

Note

Ao implantar um aplicativo que contém aplicativos aninhados, você deve confirmar isso. Você faz 
isso transmitindo CAPABILITY_AUTO_EXPAND para aAPI CreateCloudFormationChangeSet, 
ou usando oaws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set AWS 
CLIcomando.
Para obter mais informações sobre como reconhecer aplicativos aninhados, consulteConfirmar 
funções do IAM, políticas de recursos e aplicativos aninhados ao implantar aplicativosnoAWS 
Serverless Application RepositoryGuia do desenvolvedor.

Controlar o acesso às APIs do API Gateway
Para controlar quem pode acessar suas APIs do Amazon API Gateway, você pode habilitar a autorização 
dentro de suaAWS SAMModelo do.
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AWS SAMO oferece suporte a vários mecanismos de controle de acesso 
às APIs do API Gateway. O conjunto de mecanismos suportados difere 
entreAWS::Serverless::HttpApieAWS::Serverless::ApiTipos de recursos do.

A tabela a seguir resume os mecanismos que cada tipo de recurso oferece suporte.

Mecanismos para controlar o 
acesso

AWS::Serverless::HttpApi AWS::Serverless::Api

Autorizadores do Lambda ✓ ✓

Permissões do IAM   ✓

Grupos de usuários do Amazon 
Cognito ✓ * ✓

Chaves de API   ✓

Políticas de recursos   ✓

Autorizadores OAuth 2.0/JWT ✓  

* É possível usar o Amazon Cognito como emissor de JSON Web Token (JWT) com 
oAWS::Serverless::HttpApiTipo de recurso .

• Autorizadores do Lambda— Um autorizador do Lambda (anteriormente conhecido comoAutorizador 
personalizado) é uma função do Lambda que você fornece para controlar o acesso à sua API. Quando 
sua API é chamada, essa função do Lambda é chamada com um contexto de solicitação ou um token 
de autorização fornecido pelo aplicativo cliente. A função do Lambda responde se o chamador está 
autorizado a executar a operação solicitada.

Tanto oAWS::Serverless::HttpApieAWS::Serverless::ApiOs tipos de recursos suportam 
autorizadores do Lambda.

Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda comAWS::Serverless::HttpApi, 
consulteTrabalho comAWS LambdaAutorizadores de APIs HTTPnoGuia do desenvolvedor 
do API do API Gateway. Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda 
comAWS::Serverless::Api, consulteUsar os autorizadores do API Gateway LambdanoGuia do 
desenvolvedor do API do API Gateway.

Para obter exemplos de autorizadores do Lambda para qualquer tipo de recurso, consulteExemplos do 
autorizador do Lambda (p. 371).

• Permissões do IAM— É possível controlar quem pode invocar sua API usandoAWS Identity and Access 
ManagementPermissões (IAM). Os usuários que chamam sua API devem ser autenticados com 
credenciais do IAM. As chamadas para sua API serão bem-sucedidas somente se houver uma política 
do IAM anexada ao usuário do IAM que represente o chamador da API, um grupo do IAM que contém o 
usuário ou uma função do IAM que o usuário assume.

Somente oAWS::Serverless::ApiO tipo de recurso comporta permissões do IAM

Para obter mais informações, consulteControlar o acesso a uma API com permissões do IAMnoGuia 
do desenvolvedor do API do API Gateway. Para ver um exemplo, consulte Exemplo de permissão do 
IAM (p. 373).

• Grupos de usuários do Amazon Cognito— Os grupos de usuários do Amazon Cognito são diretórios 
de usuários no Amazon Cognito. Um cliente da API deve primeiro entrar em um usuário no grupo de 
usuários e obter um token de identidade ou acesso para o usuário. Em seguida, o cliente chama sua API 
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com um dos tokens retornados. A chamada de API será bem-sucedida somente se o token necessário 
for válido.

OAWS::Serverless::ApiO tipo de recurso comporta grupos de usuários do Amazon Cognito 
OAWS::Serverless::HttpApiO tipo de recurso é compatível com o uso do Amazon Cognito como 
emissor do JWT.

Para mais informações, consulte Controlar o acesso a uma API REST usando um grupo de usuários do 
Amazon Cognito como autorizador no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para ver um exemplo, 
consulte Exemplo de grupo de usuários do Amazon Cogn (p. 374).

• Chaves de API— Chaves de API são valores de strings alfanuméricas distribuídas para desenvolvedores 
de aplicativos clientes para conceder acesso à sua API.

Somente oAWS::Serverless::Apitipo de recurso é compatível com chaves de API.

Para obter mais informações sobre chaves de API, consulte.Criar e usar planos de uso com chaves 
de APInoGuia do desenvolvedor do API do API Gateway. Para obter um exemplo de chaves de API, 
consulteExemplo de chave de API (p. 375).

• Políticas de recursos— As políticas de recursos do são documentos de política JSON que você pode 
anexar a uma API do API Gateway. Use políticas de recursos para controlar se um principal especificado 
(geralmente um usuário ou uma função do IAM) pode invocar a API.

Somente oAWS::Serverless::Apitipo de recurso oferece suporte a políticas de recursos como um 
mecanismo para controlar o acesso às APIs do API Gateway.

Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte.Controlar o acesso a uma API com 
políticas de recursos do API GatewaynoGuia do desenvolvedor do API do API Gateway. Para obter um 
exemplo de políticas de recursos, consulteExemplo de política de recursos do (p. 375).

• Autorizadores OAuth 2.0/JWT— Você pode usar JWTs como parte doConnect OpenID (OIDC)eOAuth 
2.0Estruturas para controlar o acesso às suas APIs. O API Gateway valida os JWTs enviados pelos 
clientes com solicitações de API e aceita ou rejeita solicitações com base na validação de tokens e, 
opcionalmente, escopos no token.

Somente oAWS::Serverless::HttpApitipo de recurso suporta autorizadores OAuth 2.0/JWT.

Para mais informações Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT no Guia do 
desenvolvedor do API Gateway. Para ver um exemplo, consulte Exemplo de autorizador OAuth 2.0/
JWT (p. 376).

Escolhendo um mecanismo para controlar o acesso
O mecanismo que você escolhe usar para controlar o acesso às APIs do API Gateway depende de 
alguns fatores. Por exemplo, se você tiver um projeto greenfield sem autorização ou controle de acesso 
configurado, os grupos de usuários do Amazon Cognito podem ser sua melhor opção. Isso ocorre porque 
quando você configura grupos de usuários, você também configura automaticamente a autenticação e o 
controle de acesso.

No entanto, se o aplicativo já tiver autenticação configurada, usar autorizadores do Lambda pode ser sua 
melhor opção. Isso ocorre porque você pode chamar o serviço de autenticação existente e retornar um 
documento de política com base na resposta. Além disso, se o aplicativo exigir autenticação personalizada 
ou lógica de controle de acesso que os grupos de usuários não suportam, os autorizadores do Lambda 
podem ser sua melhor opção.

Quando você tiver escolhido qual mecanismo usar, consulte a seção correspondente 
emExemplos (p. 371)sobre como usar oAWS SAMpara configurar o aplicativo para usar esse 
mecanismo.
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Personalizar respostas de erro
Você pode usarAWS SAMpara personalizar o conteúdo de algumas respostas de erro do API Gateway. 
Somente oAWS::Serverless::Apio tipo de recurso suporta respostas personalizadas do API Gateway.

Para obter mais informações sobre respostas do API Gateway, consulte.Respostas de gateway no 
API GatewaynoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs. Para obter um exemplo de respostas 
personalizadas, consulteExemplo de resposta personalizada (p. 377).

Exemplos
• Exemplos do autorizador do Lambda (p. 371)
• Exemplo de permissão do IAM (p. 373)
• Exemplo de grupo de usuários do Amazon Cogn (p. 374)
• Exemplo de chave de API (p. 375)
• Exemplo de política de recursos do (p. 375)
• Exemplo de autorizador OAuth 2.0/JWT (p. 376)
• Exemplo de resposta personalizada (p. 377)

Exemplos do autorizador do Lambda
OAWS::Serverless::ApiO tipo de recurso comporta dois tipos de autorizadores do 
Lambda:TOKENAutorizadores do eREQUESTAutorizadores. OAWS::Serverless::HttpApiO tipo de 
recurso é compatível apenasREQUESTAutorizadores. Veja a seguir exemplos de cada tipo.

LambdaTOKENExemplo do autorizador (AWS::Serverless::Api)
É possível controlar o acesso às suas APIs definindo um LambdaTOKENautorizador dentro de seuAWS 
SAMModelo do. Para fazer isso, use oApiAuth (p. 113)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para um LambdaTOKEN: Autorizador

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaTokenAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaTokenAuthorizer: 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
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  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda, consulte.Usar os autorizadores do API 
Gateway LambdanoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.

LambdaREQUESTExemplo do autorizador (AWS::Serverless::Api)
É possível controlar o acesso às suas APIs definindo um LambdaREQUESTautorizador dentro de seuAWS 
SAMModelo do. Para fazer isso, use oApiAuth (p. 113)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para um LambdaREQUEST: Autorizador

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaRequestAuthorizer: 
            FunctionPayloadType: REQUEST 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 
            Identity: 
              QueryStrings: 
                - auth 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda, consulte.Usar os autorizadores do API 
Gateway LambdanoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.

Exemplo do autorizador do Lambda (AWS::Serverless::HttpApi)
É possível controlar o acesso às APIs HTTP definindo um autorizador do Lambda em seuAWS 
SAMModelo do. Para fazer isso, use oHttpApiAuth (p. 244)Tipo de dados do.
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Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para um autorizador do Lambda:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaRequestAuthorizer: 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 
            FunctionInvokeRole: !GetAtt MyAuthFunctionRole.Arn 
            Identity: 
              Headers: 
                - Authorization 
            AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0 
            EnableSimpleResponses: true 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            ApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Exemplo de permissão do IAM
É possível controlar o acesso às suas APIs definindo as permissões do IAM em suasAWS SAMModelo do. 
Para fazer isso, use oApiAuth (p. 113)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para permissões do IAM:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: AWS_IAM 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: . 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
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      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get

Para obter mais informações sobre as permissões do IAM, consulte.Controlar o acesso para chamar uma 
APInoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.

Exemplo de grupo de usuários do Amazon Cogn
Você pode controlar o acesso às suas APIs definindo grupos de usuários do Amazon Cognito em seuAWS 
SAMModelo do. Para fazer isso, use oApiAuth (p. 113)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para um grupo de usuários:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: "'*'" 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyCognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: !GetAtt MyCognitoUserPool.Arn 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: lambda.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        Root: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: GET 

  MyCognitoUserPool: 
    Type: AWS::Cognito::UserPool 
    Properties: 
      UserPoolName: !Ref CognitoUserPoolName 
      Policies: 
        PasswordPolicy: 
          MinimumLength: 8 
      UsernameAttributes: 
        - email 
      Schema: 
        - AttributeDataType: String 
          Name: email 
          Required: false 
   
  MyCognitoUserPoolClient: 
    Type: AWS::Cognito::UserPoolClient 
    Properties: 
      UserPoolId: !Ref MyCognitoUserPool 
      ClientName: !Ref CognitoUserPoolClientName 
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      GenerateSecret: false

Para obter mais informações sobre grupos de usuários do Amazon Cognito, consulte.Controlar o 
acesso a uma API REST usando um grupo de usuários do Amazon Cognito como autorizadornoGuia do 
desenvolvedor API Gateway APIs.

Exemplo de chave de API
É possível controlar o acesso às suas APIs exigindo chaves de API em seuAWS SAMModelo do. Para 
fazer isso, use oApiAuth (p. 113)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para chaves de API:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        ApiKeyRequired: true # sets for all methods 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: . 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        ApiKey: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
            Auth: 
              ApiKeyRequired: true

Para obter mais informações sobre chaves de API, consulte.Criar e usar planos de uso com chaves de 
APInoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.

Exemplo de política de recursos do
É possível controlar o acesso às suas APIs anexando uma política de recursos em suaAWS SAMModelo 
do. Para fazer isso, use oApiAuth (p. 113)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para políticas de recursos:

Resources: 
  ExplicitApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      EndpointConfiguration: PRIVATE 
      Auth: 
        ResourcePolicy: 
          CustomStatements: { 
              Effect: 'Allow', 
              Action: 'execute-api:Invoke',  
              Resource: ['execute-api:/*/*/*'], 
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              Principal: '*' 
            } 
  MinimalFunction: 
    Type: 'AWS::Serverless::Function' 
    Properties: 
      CodeUri: s3://sam-demo-bucket/hello.zip 
      Handler: hello.handler 
      Runtime: python2.7 
      Events: 
        AddItem: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId:  
              Ref: ExplicitApi 
            Path: /add 
            Method: post

Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte.Controlar o acesso a uma API com 
políticas de recursos do API GatewaynoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.

Exemplo de autorizador OAuth 2.0/JWT
É possível controlar o acesso às suas APIs usando JWTs como parte deConnect OpenID (OIDC)eOAuth 
2.0Estruturas do. Para fazer isso, use oHttpApiAuth (p. 244)Tipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMSeção de modelo para um autorizador OAuth 2.0/JWT:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      Auth: 
        Authorizers: 
          MyOauth2Authorizer: 
            AuthorizationScopes: 
              - scope 
            IdentitySource: $request.header.Authorization 
            JwtConfiguration: 
              audience: 
                - audience1 
                - audience2 
              issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oidc" 
        DefaultAuthorizer: MyOauth2Authorizer 
      StageName: Prod 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Events: 
        GetRoot: 
          Properties: 
            ApiId: MyApi 
            Method: get 
            Path: / 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 
          Type: HttpApi 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Para obter mais informações sobre autorizadores OAuth 2.0/JWT, consulteControlar o acesso a APIs 
HTTP com autorizadores JWTnoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.
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Exemplo de resposta personalizada
Você pode personalizar algumas respostas de erro do API Gateway definindo cabeçalhos de resposta 
dentro doAWS SAMModelo do. Para fazer isso, use oObjeto de resposta do gatewayTipo de dados do.

Veja um exemplo do a seguirAWS SAMseção de modelo para respostas do API Gateway:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      GatewayResponses: 
        DEFAULT_4XX: 
          ResponseParameters: 
            Headers: 
              Access-Control-Expose-Headers: "'WWW-Authenticate'" 
              Access-Control-Allow-Origin: "'*'" 

  GetFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.get 
      Runtime: nodejs12.x 
      InlineCode: module.exports = async () => throw new Error('Check out the response 
 headers!') 
      Events: 
        GetResource: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /error 
            Method: get 
            RestApiId: !Ref MyApi

Para obter mais informações sobre respostas do API Gateway, consulte.Respostas de gateway no API 
GatewaynoGuia do desenvolvedor API Gateway APIs.

OrquestrandoAWS recursos comAWS Step 
Functions

Você pode usar AWS Step Functionspara orquestrarAWS Lambda funções e outrosAWS recursos para 
formar fluxos de trabalho complexos e robustos.

Note

Para gerenciarAWS SAM modelos que contêm máquinas de estado do Step Functions, você deve 
usar a versão 0.52.0 ou posterior daAWS SAM CLI. Para verificar qual versão você tem, execute 
o comandosam --version.

O Step Functions é baseado nos conceitos de tarefas e máquinas de estado. Você define máquinas de 
estado usando a Amazon States Language baseada em JSON. O console Step Functions exibe uma 
visualização gráfica da estrutura da sua máquina de estado para que você possa verificar visualmente a 
lógica da sua máquina de estado e monitorar as execuções.

Com o suporte do Step Functions emAWS Serverless Application Model (AWS SAM), você pode fazer o 
seguinte:

• Defina máquinas de estado, diretamente em umAWS SAM modelo ou em um arquivo separado
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• Crie funções de execução de máquinas estaduais por meioAWS SAM de modelos de políticas, políticas 
em linha ou políticas gerenciadas

• Acione execuções de máquinas estaduais com o API Gateway ou EventBridge eventos da Amazon, em 
um cronograma dentroAWS SAM de um modelo ou chamando APIs diretamente

• Use os modelosAWS SAM de política disponíveis para padrões comuns de desenvolvimento do Step 
Functions.

Exemplo
O exemplo a seguir de um arquivo deAWS SAM modelo define uma máquina de estado do Step Functions 
em um arquivo de definição. Observe que omy_state_machine.asl.json arquivo deve ser escrito no
idioma Amazon States.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: Sample SAM template with Step Functions State Machine

Resources: 
  MyStateMachine: 
    Type: AWS::Serverless::StateMachine 
    Properties: 
      DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json 
      ...

Para baixar umAWS SAM aplicativo de amostra que inclui uma máquina de estado do Step Functions, 
consulte Criar uma máquina de estado do Step Functions usandoAWS SAM no Guia doAWS Step 
Functions desenvolvedor.

Mais informações
Para saber mais sobre o Step Functions e como usá-loAWS SAM, consulte o seguinte:

• Com o AWS Step Functions funciona
• AWS Step Functions e AWS Serverless Application Model
• Tutorial: Crie uma máquina de estado do Step Functions usandoAWS SAM
• AWS SAMEspecificação: AWS::Serverless::StateMachine (p. 266)

Configurar a assinatura de código paraAWS SAM 
aplicativos

Você pode usarAWS SAM para habilitar a assinatura de código com seus aplicativos sem servidor para 
ajudar a garantir que somente código confiável seja implantado. Para obter mais informações sobre o 
recurso de assinatura de código, consulte Configurando a assinatura de código para funções do Lambda
no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Antes de configurar a assinatura de código para o seu aplicativo sem servidor, crie um perfil de assinatura 
usando oAWS Signer. Você usa esse perfil de assinatura para as seguintes tarefas:

1. Criação de uma configuração de assinatura de código — Declare um
AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso para especificar os perfis de assinatura de editores 
confiáveis e definir a ação de política para verificações de validação. Você pode declarar esse objeto 
no mesmoAWS SAM modelo da sua função sem servidor, em umAWS SAM modelo diferente ou 
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em umAWS CloudFormation modelo. Em seguida, você habilita a assinatura de código para uma 
função sem servidor especificando a CodeSigningConfigArnpropriedade da função com o Amazon 
Resource Name (ARN) de um AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso.

2. Assinando seu código — Use o sam deploycomando sam packageor com a--signing-profiles
opção.

Note

Para assinar seu código com êxito com ossam deploy comandossam package or, o controle 
de versão deve estar habilitado para o bucket do Amazon S3 que você usa com esses comandos. 
Se você estiver usando o Amazon S3 Bucket queAWS SAM cria para você, o controle de versão 
é ativado automaticamente. Para obter mais informações sobre o controle de versão do bucket 
do Amazon S3 e instruções para habilitar o controle de versão em um bucket do Amazon S3 que 
você fornece, consulte Como usar o controle de versão em buckets do Amazon S3 no Guia do 
usuário do Amazon Simple Storage Service.

Quando você implanta um aplicativo sem servidor, o Lambda executa verificações de validação em todas 
as funções para as quais você habilitou a assinatura de código. O Lambda também executa verificações 
de validação em qualquer camada da qual essas funções dependam. Para obter mais informações sobre 
as verificações de validação do Lambda, consulte Validação de assinatura no Guia doAWS Lambda 
desenvolvedor.

Exemplo
Criar um perfil de assinatura
Para criar um perfil de assinatura, execute o seguinte comando:

aws signer put-signing-profile --platform-id "AWSLambda-SHA384-ECDSA" --profile-
name MySigningProfile

Se o comando anterior é bem-sucedido, a ARN do perfil de assinatura é retornada. Por exemplo:

{ 
    "arn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-profiles/MySigningProfile", 
    "profileVersion": "SAMPLEverx", 
    "profileVersionArn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-
profiles/MySigningProfile/SAMPLEverx"
}

OprofileVersionArn campo contém o ARN a ser usado ao criar a configuração de assinatura de 
código.

Criar uma configuração de assinatura de código e habilitar a 
assinatura de código para uma função
OAWS SAM modelo de exemplo a seguir declara um AWS::Lambda::CodeSigningConfigrecurso 
e habilita a assinatura de código para uma função Lambda. Neste exemplo, há um perfil confiável e as 
implantações são rejeitadas se as verificações de assinatura falharem.

Resources: 
  HelloWorld: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
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Fornecendo perfis de assinatura 
comsam deploy --guided

      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
      CodeSigningConfigArn: !Ref MySignedFunctionCodeSigningConfig 

  MySignedFunctionCodeSigningConfig: 
    Type: AWS::Lambda::CodeSigningConfig 
    Properties: 
      Description: "Code Signing for MySignedLambdaFunction" 
      AllowedPublishers: 
        SigningProfileVersionArns: 
          - MySigningProfile-profileVersionArn
      CodeSigningPolicies: 
        UntrustedArtifactOnDeployment: "Enforce"

Assinando seu código
Você pode assinar seu código ao empacotar ou implantar seu aplicativo. Especifique a--signing-
profiles opção com osam deploy comandosam package or, conforme mostrado nos comandos de 
exemplo a seguir.

Assinando seu código de função ao empacotar seu aplicativo:

sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile --s3-bucket test-bucket --
output-template-file packaged.yaml

Assinar seu código de função e uma camada da qual sua função depende ao empacotar seu aplicativo:

sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --s3-
bucket test-bucket --output-template-file packaged.yaml

Assinando seu código de função e uma camada e, em seguida, executando uma implantação:

sam deploy --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --
s3-bucket test-bucket --template-file packaged.yaml --stack-name --region us-east-1 --
capabilities CAPABILITY_IAM

Note

Para assinar seu código com êxito com ossam deploy comandossam package or, o controle 
de versão deve estar habilitado para o bucket do Amazon S3 que você usa com esses comandos. 
Se você estiver usando o Amazon S3 Bucket queAWS SAM cria para você, o controle de versão 
é ativado automaticamente. Para obter mais informações sobre o controle de versão do bucket 
do Amazon S3 e instruções para habilitar o controle de versão em um bucket do Amazon S3 que 
você fornece, consulte Como usar o controle de versão em buckets do Amazon S3 no Guia do 
usuário do Amazon Simple Storage Service.

Fornecendo perfis de assinatura comsam deploy --
guided
Quando você executa osam deploy --guided comando com um aplicativo sem servidor configurado 
com assinatura de código,AWS SAM solicita que você forneça o perfil de assinatura a ser usado 
na assinatura de código. Para obter mais informações sobresam deploy --guided solicitações, 
consultesam deploy (p. 462) na referência de comandos daAWS SAM CLI.
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Criação de aplicações sem servidor
A criação de seu aplicativo sem servidor envolve pegar o arquivo deAWS SAM modelo, o código do 
aplicativo e quaisquer arquivos e dependências específicos do idioma aplicável, além de colocar todos 
os artefatos de construção no formato e local adequados para as etapas subsequentes do seu fluxo de 
trabalho.

Por exemplo, talvez você queira testar seu aplicativo localmente ou talvez queira implantá-lo usando oAWS 
SAM CLI. Ambas as atividades usam os artefatos de construção do seu aplicativo como entradas.

Esta seção mostra como usar omesma construção (p. 458) comando para criar aplicativos sem 
servidor usandoAWS SAM. Você tem a opção de criar todas as funções e camadas do seu aplicativo ou 
componentes individuais do seu aplicativo, como uma função ou camada específica.

Tópicos
• Aplicativos de construção (p. 381)
• Camadas de construção do (p. 398)
• Criar tempos de execução personalizados (p. 400)

Aplicativos de construção
Para criar seu aplicativo sem servidor, use omesma construção (p. 458) comando. Esse comando 
também reúne os artefatos de construção das dependências do seu aplicativo e os coloca no formato e no 
local adequados para as próximas etapas, como testes, empacotamento e implantação locais.

Você especifica as dependências do seu aplicativo em um arquivo de manifesto, 
comorequirements.txt (Python) oupackage.json (Node.js), ou usando aLayers propriedade de 
um recurso de função. ALayers propriedade contém uma lista de recursos de AWS Lambdacamada dos 
quais a função Lambda depende.

O formato dos artefatos de construção do seu aplicativo depende daPackageType propriedade de cada 
função. As opções para essa propriedade são:

• Zip: um arquivo .zip, que contém o código da aplicação e as dependências dele. Se você empacotar 
seu código como um arquivo de arquivo.zip, você deve especificar um tempo de execução do Lambda 
para sua função.

• Image: uma imagem de contêiner, que inclui o sistema operacional de base, o tempo de execução e as 
extensões do, o código da aplicação e dependências dele.

Para obter mais informações sobre os tipos de pacotes do Lambda, consulte Pacotes de implantação do 
Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Tópicos
• Construindo um arquivo .zip (p. 382)
• Criando uma imagem de contêiner (p. 382)
• arquivo de ambiente de contêiner (p. 383)
• Exemplos (p. 384)
• Funções de construção fora doAWS SAM (p. 385)
• Criar funções do Lambda em em Node.js com esbuild (p. 386)
• Construindo funções do .NET 7 Lambda com compilação AOT nativa (p. 388)
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• Criar Lambda doCargo Lambda (p. 390)

Construindo um arquivo .zip
Para criar seu aplicativo sem servidor como um arquivo de arquivo.zip, declarePackageType: Zip sua 
função sem servidor.

AWS SAMconstrói seu aplicativo para a arquitetura (p. 154) que você especifica. Se você não especificar 
uma arquitetura,AWS SAM usax86_64 por padrão.

Se sua função Lambda depende de pacotes que têm programas compilados nativamente, use o--use-
container sinalizador. Esse sinalizador compila localmente as funções em um contêiner Docker que se 
comporta como um ambiente do Lambda, assim, elas estarão no formato correto quando você as implantar 
naAWS nuvem.

Quando você usa a--use-container opção, por padrão,AWS SAM extrai a imagem do contêiner do
Amazon ECR Public. Se você quiser extrair uma imagem de contêiner de outro repositório, por exemplo 
DockerHub, você pode usar a--build-image opção e fornecer o URI de uma imagem de contêiner 
alternativa. A seguir estão dois exemplos de comandos para criar aplicativos usando imagens de contêiner 
do DockerHub repositório:

# Build a Node.js 12 application using a container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

# Build a function resource using the Python 3.8 container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8 

Para obter uma lista de URIs com os quais você pode usar--build-image, consulteRepositórios de 
imagens (p. 515) quais contêm DockerHub URIs para vários tempos de execução compatíveis.

Para obter exemplos adicionais de criação de um aplicativo de arquivamento de arquivos.zip, consulte a 
seção Exemplos mais adiante neste tópico.

Criando uma imagem de contêiner
Para criar seu aplicativo sem servidor como uma imagem de contêiner, declarePackageType: Image
sua função sem servidor. Você também deve declarar o atributo doMetadata recurso com as seguintes 
entradas:

Dockerfile

O nome do Dockerfile associado à função do Lambda.
DockerContext

A localização do Dockerfile.
DockerTag

(Opcional) Uma tag para aplicar à imagem criada.
DockerBuildArgs

Crie argumentos para a construção.

Veja a seguir um exemplo de seçãoMetadata de atributos de recursos:

    Metadata: 
      Dockerfile: Dockerfile 
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      DockerContext: ./hello_world 
      DockerTag: v1

Para baixar um aplicativo de amostra configurado com o tipo deImage pacote, consulteTutorial: 
Implantando um aplicativo Hello World (p. 26) o Tutorial: Implantando um aplicativo Hello World. No prompt 
perguntando qual tipo de pacote você deseja instalar, escolhaImage.

Note

Se você especificar uma imagem base de várias arquiteturas em seu Dockerfile,AWS SAM criará 
sua imagem de contêiner para a arquitetura da sua máquina host. Para criar uma arquitetura 
diferente, especifique uma imagem base que use a arquitetura de destino específica.

arquivo de ambiente de contêiner
Para fornecer um arquivo JSON que contenha variáveis de ambiente para o contêiner de construção, use 
o--container-env-var-file argumento com osam build comando. Você pode fornecer uma única 
variável de ambiente que se aplique a todos os recursos sem servidor ou variáveis de ambiente diferentes 
para cada recurso.

Formato
O formato para passar variáveis de ambiente para um contêiner de compilação depende de quantas 
variáveis de ambiente você fornece para seus recursos.

Para fornecer uma única variável de ambiente para todos os recursos, especifique umParameters objeto 
como o seguinte:

{ 
  "Parameters": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN_GLOBAL" 
  }
}

Para fornecer variáveis de ambiente diferentes para cada recurso, especifique objetos para cada recurso 
da seguinte forma:

{ 
  "MyFunction1": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1" 
  }, 
  "MyFunction2": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2" 
  }
}

Salve suas variáveis de ambiente como um arquivo, por exemplo, chamadoenv.json. O comando a 
seguir usa esse arquivo para passar suas variáveis de ambiente para o contêiner de compilação:

sam build --use-container --container-env-var-file env.json

Precedência
• As variáveis de ambiente que você fornece para recursos específicos têm precedência sobre a única 

variável de ambiente para todos os recursos.
• As variáveis de ambiente que você fornece na linha de comando têm precedência sobre as variáveis de 

ambiente em um arquivo.
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Exemplos
Exemplo 1: arquivo .zip
Ossam build comandos a seguir criam um arquivo .zip:

# Build all functions and layers, and their dependencies
sam build

# Run the build process inside a Docker container that functions like a Lambda environment
sam build --use-container

# Build a Node.js 12 application using a container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

# Build a function resource using the Python 3.8 container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8  

# Build and run your functions locally
sam build && sam local invoke

# For more options
sam build --help

Exemplo 2: Imagem do contêiner
OAWS SAM modelo a seguir é criado como uma imagem de contêiner:

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      PackageType: Image 
      ImageConfig: 
        Command: ["app.lambda_handler"] 
    Metadata: 
      Dockerfile: Dockerfile 
      DockerContext: ./hello_world 
      DockerTag: v1

Veja a seguir um exemplo de Dockerfile:

FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8

COPY app.py requirements.txt ./

RUN python3.8 -m pip install -r requirements.txt

# Overwrite the command by providing a different command directly in the template.
CMD ["app.lambda_handler"]

Exemplo 3: npm ci
Para aplicativos Node.js, você pode usarnpm ci em vez denpm install instalar dependências. 
Para usarnpm ci, especifiqueUseNpmCi: True abaixoBuildProperties no atributo deMetadata
recurso da sua função Lambda. Para usarnpm ci, seu aplicativo deve ter umnpm-shrinkwrap.json
arquivopackage-lock.json ou presente na funçãoCodeUri para sua função Lambda.
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O exemplo a seguirnpm ci é usado para instalar dependências quando você executasam build:

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello-world/ 
      Handler: app.handler 
      Runtime: nodejs14.x 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 
    Metadata: 
      BuildProperties: 
        UseNpmCi: True

Funções de construção fora doAWS SAM
Por padrão, quando você executasam build,AWS SAM cria todos os seus recursos de função. Outras 
opções incluem:

• Crie todos os recursos funcionais fora doAWS SAM — Se você criar todos os seus recursos funcionais 
manualmente ou por meio de outra ferramenta, nãosam build é necessário. Você pode pularsam build e 
passar para a próxima etapa do seu processo, como realizar testes locais ou implantar seu aplicativo.

• Crie alguns recursos de função fora doAWS SAM — Se você quiserAWS SAM criar alguns de seus 
recursos de função e, ao mesmo tempo, ter outros recursos de função criados fora delesAWS SAM, 
você pode especificar isso em seuAWS SAM modelo.

Crie alguns recursos funcionais fora doAWS SAM
ParaAWS SAM ignorar uma função ao usarsam build, configure o seguinte em seuAWS SAM modelo:

1. Adicione a propriedade deSkipBuild: True metadados à função do.
2. Especifique o caminho para seus recursos de função criados.

Aqui está um exemplo, comTestFunction configurado para ser ignorado. Seus recursos construídos 
estão localizados embuilt-resources/TestFunction.zip.

TestFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: built-resources/TestFunction.zip 
    Handler: TimeHandler::handleRequest 
    Runtime: java11 
  Metadata: 
    SkipBuild: True

Agora, quando você corrersam build,AWS SAM fará o seguinte:

1. AWS SAMignorará as funções configuradas comSkipBuild: True.
2. AWS SAMconstruirá todos os outros recursos da função e os armazenará em cache no diretório 

de.aws-sam compilação.
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3. Para funções ignoradas, seu modelo no diretório de.aws-sam compilação será atualizado 
automaticamente para referenciar o caminho especificado para os recursos da função criada.

Aqui está um exemplo do modeloTestFunction em cache para o diretório de.aws-sam compilação:

TestFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: ../../built-resources/TestFunction.zip 
    Handler: TimeHandler::handleRequest 
    Runtime: java11 
  Metadata: 
    SkipBuild: True

Criar funções do Lambda em em Node.js com esbuild
Para criar e empacotarAWS Lambda funções do Node.js, você pode usar aAWS SAM CLI com o 
JavaScript bundler esbuild. O bundler esbuild suporta funções Lambda nas quais você escreve TypeScript.

Para criar uma função Lambda do Node.js com esbuild, adicione umMetadata objeto ao 
seuAWS:Serverless::Function recurso e especifiqueesbuild paraBuildMethod o. Quando você 
executa osam build comando,AWS SAM usa esbuild para agrupar o código da função Lambda.

Propriedades dos metadados
OMetadata objeto suporta as seguintes propriedades para esbuild.

BuildMethod
Especifica o empacotador do seu aplicativo. O único valor aceito é esbuild.

BuildProperties
Especifica as propriedades de construção para seu código de função do Lambda.

OBuildProperties objeto suporta as seguintes propriedades para esbuild. Todas as propriedades são 
opcionais. Por padrão,AWS SAM usa seu manipulador de funções do Lambda como ponto de entrada.

EntryPoints

Especifica os pontos de entrada para seu aplicativo.
Externo

Especifica a lista de pacotes a serem omitidos da compilação.
Formato

Especifica o formato de saída dos JavaScript arquivos gerados em seu aplicativo. Para obter mais 
informações, consulte Formatar no site esbuild.

Carregador

Especifica a lista de configurações para carregar dados para um determinado tipo de arquivo.
MainFields

Especifica quaispackage.json campos tentar importar ao resolver um pacote. O valor padrão é
main,module.

Minimizar

Especifica se é necessário minimizar o código de saída incluído. O valor padrão é true.
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OutExtension

Personalize a extensão dos arquivos gerados pelo esbuild. Para obter mais informações, consulte a 
extensão Out no site esbuild.

Mapa de origem

Especifica se o bundler produz um arquivo de mapa de origem. O valor padrão é false.

Quando definido comotrue,NODE_OPTIONS: --enable-source-maps é anexado às variáveis de 
ambiente da função Lambda e um mapa de origem é gerado e incluído na função.

Como alternativa, quandoNODE_OPTIONS: --enable-source-maps incluído nas variáveis de 
ambiente da função,Sourcemap é automaticamente definido comotrue.

Quando conflitante, temSourcemap: false precedência sobreNODE_OPTIONS: --enable-
source-maps.

Note

Por padrão, o Lambda criptografa todas as variáveis de ambiente em repouso comAWS 
Key Management Service (AWS KMS). Ao usar mapas de origem, para que a implantação 
seja bem-sucedida, a função de execução da função deve ter permissão para executar 
akms:Encrypt ação.

SourcesContent

Especifica se o código-fonte deve ser incluído no arquivo de mapa de origem. Configure essa 
propriedade quandoSourcemap estiver definida comotrue.
• EspecifiqueSourcesContent: true para incluir todo o código-fonte.
• EspecifiqueSourcesContent: false para excluir todo o código-fonte. Isso resulta em tamanhos 

menores de arquivos de mapas de origem, o que é útil na produção ao reduzir os tempos de 
inicialização. No entanto, o código-fonte não estará disponível no depurador.

O valor padrão é SourcesContent: true.

Para obter mais informações, consulte Conteúdo de fontes no site esbuild.
Destino

Especifica a utilização-alvo do Lambda. O valor padrão é es2020.

TypeScript Exemplo de função do Lambda
O exemplo de trechoAWS SAM de modelo a seguir usa esbuild para criar uma função Node.js Lambda a 
partir do TypeScript código emhello-world/app.ts.

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello-world/ 
      Handler: app.handler 
      Runtime: nodejs14.x 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api  
          Properties: 
            Path: /hello 
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            Method: get 
      Environment: 
        Variables: 
          NODE_OPTIONS: --enable-source-maps 
    Metadata: 
      BuildMethod: esbuild 
      BuildProperties: 
        Format: esm 
        Minify: false 
        OutExtension: 
          - .js=.mjs 
        Target: "es2020" 
        Sourcemap: true 
        EntryPoints:  
          - app.ts

Construindo funções do .NET 7 Lambda com 
compilação AOT nativa
Crie e empacote suasAWS Lambda funções do .NET 7 com oAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM), utilizando a compilação Native Ahead-of-Time (AOT) para melhorar os temposAWS Lambda de 
início a frio.

Tópicos
• Visão geral do AOT nativo .NET 7 (p. 388)
• UsandoAWS SAM com suas funções do .NET 7 Lambda (p. 388)
• Instale pré-requisitos de instalação (p. 388)
• Defina as funções do .NET 7 Lambda em seuAWS SAM modelo (p. 389)
• Crie seu aplicativo com aAWS SAM CLI (p. 390)
• Saiba mais (p. 390)

Visão geral do AOT nativo .NET 7
Historicamente, as funções do.NET Lambda têm tempos de inicialização a frio que afetam a experiência 
do usuário, a latência do sistema e os custos de uso de seus aplicativos sem servidor. Com o.NET 
7, a Microsoft adiciona suporte à compilação nativa de AOT, que acelera o desempenho compilando 
código.NET diretamente no código nativo da máquina e do sistema operacional, eliminando a compilação 
Just-in-Time (JIT) em tempo de execução. Com a compilação Native AOT do.NET 7, você pode melhorar 
os tempos de inicialização a frio de suas funções do Lambda. Para saber mais sobre o AOT nativo 
para .NET 7, consulte Usando o AOT nativo no  GitHub repositório Dotnet.

UsandoAWS SAM com suas funções do .NET 7 Lambda
Faça o seguinte para configurar suas funções do .NET 7 Lambda com oAWS Serverless Application Model 
(AWS SAM):

• Instale os pré-requisitos em sua máquina de desenvolvimento.
• Defina as funções do .NET 7 Lambda em seuAWS SAM modelo.
• Crie seu aplicativo com aAWS SAM CLI.

Instale pré-requisitos de instalação
Os pré-requisitos a seguir são obrigatórios:
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• OAWS SAM CLI
• .NET Core CLI do .NET Core CLI
• A principal ferramenta global do Amazon.Lambda.Tools .NET
• Docker

Instale oAWS SAM CLI do CLI

1. Para verificar se você já tem aAWS SAM CLI instalada, execute o seguinte:

sam --version

2. Para instalar aAWS SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).
3. Para atualizar uma versão instalada daAWS SAM CLI, consulteAtualizando aAWS SAM CLI (p. 499).

Instale o .NET CLI do .NET Core CLI

1. Para fazer download e instalar o .NET Core CLI do .NET Core CLI do .NET CLI do .NET Core CLI 
do .NET Core CLI do .NET

2. Para obter mais informações sobre a CLI do.NET Core, consulte .NET Core CLI no Guia doAWS 
Lambda Desenvolvedor.

Instale a Amazon.Lambda.Tools .NET Core Global Tool.

1. Execute o seguinte comando :

dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools

2. Se você já tiver a ferramenta instalada, certifique-se de que esteja usando a versão mais recente com 
o seguinte comando:

dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools

3. Para obter mais informações sobre a Amazon.Lambda.Tools .NET Core Global Tool, consulte o 
repositório AWSde Extensões do .NET Core Global Tool, no GitHub.

Instalar o Docker

• Construindo com AOT nativo,Docker precisa ser instalado. Para obter instruções de instalação, 
consulte Instalando o Docker para uso com aAWS SAM CLI (p. 511).

Defina as funções do .NET 7 Lambda em seuAWS SAM modelo
Para definir uma função .NET7 Lambda em seuAWS SAM modelo, faça o seguinte:

• Defina um tempo de execução personalizadoRuntime definindo comoprovided.al2. Definimos 
um tempo de execução personalizado porque uma opção de tempo de execução do .NET 7 não está 
disponível.

• Adicione umMetadata objeto ao seuAWS::Serverless::Function recurso e especifiquedotnet7
paraBuildMethod o.

Resources:
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HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: function-source-folder 
    Handler: app.handler 
    Runtime: provided.al2 
    Architectures: 
      - x86_64 
    Events: 
      HelloWorld: 
        Type: Api  
        Properties: 
          Path: /hello 
          Method: get 
  Metadata: 
    BuildMethod: dotnet7

Note

Para aArchitectures propriedade,x86_64 é a única opção suportada porque o .NET 7 não 
pode ser executado emarm64. Para obter mais informações, consulte o  GitHub problema do 
ambiente de compilação Reconsidere .NET 7.

Crie seu aplicativo com aAWS SAM CLI
No diretório raiz do seu projeto, executesam build para começar a criar seu aplicativo. Se aPublishAot
propriedade tiver sido definida em seu arquivo de projeto .NET 7, aAWS SAM CLI será construída com a 
compilação Native AOT. Para saber mais sobre aPublishAot propriedade, consulte Implantação nativa 
de AOT na documentação .NET da Microsoft.

Para compilá-la, aAWS SAM CLI do .Lambda.Tools .NET Core Global Tool.

Note

Ao criar, se um.sln arquivo existir no mesmo diretório ou no diretório principal do seu projeto, 
o diretório que contém o.sln arquivo será montado no contêiner. Se um.sln arquivo não for 
encontrado, somente a pasta do projeto será montada. Portanto, se você estiver criando um 
aplicativo de vários projetos, verifique se o.sln arquivo está localizado na propriedade.

Saiba mais
Para obter mais informações sobre como criar funções do .NET 7 Lambda, consulte Criação de aplicativos 
sem servidor no Lambda usando .NET 7.

Para obter uma referência dosam build comando, consultemesma construção (p. 458).

Criar Lambda doCargo Lambda

Esse recurso está em prévia de lançamento para o AWS SAM e sujeito a alterações.

Use a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) com suasAWS 
Lambda funções Rust.

Tópicos
• Pré-requisitos (p. 391)
• ConfiguraçãoAWS SAM para uso com funções Rust Lambda (p. 391)
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• Exemplos (p. 392)

Pré-requisitos
Rustidioma

Para instalarRust, consulte InstalarRust no site doRust idioma.
Cargo Lambda

AAWS SAM CLI requer a instalação de Cargo Lambda, um subcomando paraCargo. Para obter 
instruções de instalação, consulte Instalação na Cargo Lambdadocumentação.

Docker

É necessário criar e testar as funções doRust LambdaDocker. Para obter instruções de instalação, 
consulte Instalação do Docker (p. 511).

Opte pelo recurso beta daAWS SAM CLI

Como esse recurso, faça a pré-visualização, faça a opção de usar um dos seguintes métodos:
1. Use a variável de ambiente:SAM_CLI_BETA_RUST_CARGO_LAMBDA=1.
2. Adicione o seguinte ao arquivo samconfig.toml:

[default.build.parameters]
beta_features = true
[default.sync.parameters]
beta_features = true

3. Use a--beta-features opção ao usar um comandoAWS SAM CLI compatível. Por exemplo:

$ sam build --beta-features

4. Escolha a opçãoy quando aAWS SAM CLI solicitar que você opte por participar. Veja um exemplo a 
seguir.

$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

ConfiguraçãoAWS SAM para uso com funções Rust Lambda
Etapa 1: Configure oAWS SAM modelo
Configure seuAWS SAM modelo com o seguinte:

• Binário — Opcional. Especifique quando seu modelo contém várias funções do Rust Lambda.
• BuildMethod – rust-cargolambda.
• CodeUri— caminho para seuCargo.toml arquivo.
• Manipulador —bootstrap.
• Tempo de execução —provided.al2.

Para saber mais sobre tempos de execução personalizados, consulte AWS LambdaTempos de execução 
personalizados no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.
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Aqui está um exemplo de umAWS SAM modelo configurado:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: function_a 
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app 
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2
...

Etapa 2: use aAWS SAM CLI com sua função Rust Lambda
Use qualquer comandoAWS SAM CLI com seuAWS SAM modelo. Para obter mais informações, consulte
Usar a CLI do AWS SAM (p. 40).

Exemplos
Exemplo de Hello World
Neste exemplo, criamos o aplicativo Hello World de amostra usandoRust como nosso tempo de execução.

Primeiro, inicializamos um novo aplicativo sem servidor usandosam init o. Durante o fluxo interativo, 
selecionamos o aplicativo Hello World e escolhemos o tempo de execução do Rust.

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
        ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
        1 - aot.dotnet7 (provided.al2) 
        2 - dotnet6 
        3 - dotnet5.0 
        ... 
        18 - python3.7 
        19 - python3.10 
        20 - ruby2.7 
        21 - rust (provided.al2)
Runtime: 21

Based on your selections, the only Package type available is Zip.
We will proceed to selecting the Package type as Zip.

Based on your selections, the only dependency manager available is cargo.
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We will proceed copying the template using cargo.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: hello-rust

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: hello-rust 
    Runtime: rust (provided.al2) 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: cargo 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: hello-rust/samconfig.toml 
     
    Next steps can be found in the README file at hello-rust/README.md 
         

Commands you can use next
=========================
[*] Create pipeline: cd hello-rust && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd hello-rust && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd hello-rust && sam sync --stack-name {stack-name} --watch

A seguir está a estrutura do nosso aplicativo Hello World:

hello-rust
### README.md
### events
#   ### event.json
### rust_app
#   ### Cargo.toml
#   ### src
#       ### main.rs
### samconfig.toml
### template.yaml

Em nossoAWS SAM modelo, nossaRust função é definida da seguinte forma:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function  
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda  
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app  
      Handler: bootstrap    
      Runtime: provided.al2 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
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            Path: /hello 
            Method: get

Em seguida, corremossam build para criar nosso aplicativo e nos preparar para a implantação. AAWS 
SAM CLI cria um.aws-sam diretório e organiza nossos artefatos de construção lá. Nossa função é 
construída usandoCargo Lambda e armazenada como um binário executável em.aws-sam/build/
HelloWorldFunction/bootstrap.

hello-rust$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/service-
terms/.

Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../hello-rust/rust_app runtime: provided.al2 metadata: 
 {'BuildMethod': 'rust-cargolambda'} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running RustCargoLambdaBuilder:CargoLambdaBuild
Running RustCargoLambdaBuilder:RustCopyAndRename

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Em seguida, implantamos nosso aplicativo usandosam deploy --guided o.

hello-rust$ 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 [hello-rust]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #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]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER
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        Looking for resources needed for deployment: 

        ... 

        Uploading to hello-rust/56ba6585d80577dd82a7eaaee5945c0b  817973 / 817973  
 (100.00%) 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : hello-rust 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
===================== 

        Uploading to hello-rust/a4fc54cb6ab75dd0129e4cdb564b5e89.template  1239 / 1239  
 (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                  LogicalResourceId          ResourceType               
 Replacement               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                      HelloWorldFunctionHelloW   AWS::Lambda::Permission    N/A        
                
                           orldPermissionProd                                               
                
...                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:513423067560:changeSet/
samcli-deploy1681427201/f0ef1563-5ab6-4b07-9361-864ca3de6ad6

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-13 13:07:17 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus             ResourceType               LogicalResourceId          
 ResourceStatusReason      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS         AWS::IAM::Role             HelloWorldFunctionRole     -          
                
CREATE_IN_PROGRESS         AWS::IAM::Role             HelloWorldFunctionRole     Resource 
 creation         
...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                     
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                               
              
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                      
              
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/hello-rust-
HelloWorldFunctionRole-10II2P13AUDUY       

Key                 HelloWorldApi                                                           
              
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function        
              
Value               https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/      
              

Key                 HelloWorldFunction                                                      
              
Description         Hello World Lambda Function ARN                                         
              
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:hello-rust-
HelloWorldFunction-        
yk4HzGzYeZBj                                                                                
              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - hello-rust in us-west-2

Para testar, podemos invocar nossa função Lambda usando o endpoint da API.

$ curl https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
Hello World!%

Para testar nossa função localmente, primeiro garantimos que aArchitectures propriedade de nossa 
função corresponda à nossa máquina local.

...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource: 
 https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda # More info about Cargo Lambda: https://github.com/
cargo-lambda/cargo-lambda 
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app   # Points to dir of Cargo.toml 
      Handler: bootstrap    # Do not change, as this is the default executable name 
 produced by Cargo Lambda 
      Runtime: provided.al2 
      Architectures: 
        - arm64
...

Como modificamos nossa arquitetura dex86_64 paraarm64 neste exemplo, corremossam build para 
atualizar nossos artefatos de construção. Em seguida, corremossam local invoke para invocar 
localmente nossa função.

hello-rust$ sam local invoke
Invoking bootstrap (provided.al2)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-provided.al2
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Building 
 image.....................................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/provided:al2-rapid-arm64.

Mounting /Users/.../hello-rust/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6 Version: $LATEST
{"statusCode":200,"body":"Hello World!"}END RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6
REPORT RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6  Init Duration: 0.68 ms  Duration: 
 130.63 ms     Billed Duration: 131 ms     Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB

Projeto Lambda de.
Aqui está um exemplo de um aplicativo sem servidor contendo uma função Rust Lambda.

Estrutura do diretório do projeto:

.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### main.rs
### template.yaml

AWS SAMmodelo:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
    Properties: 
      CodeUri: ./              
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2
...

Projeto Lambda..
Aqui está um exemplo de um aplicativo sem servidor contendo várias funções do Rust Lambda.

Estrutura do diretório do projeto:

.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### function_a.rs
#   ### function_b.rs
### template.yaml

AWS SAMmodelo:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
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  FunctionA: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: 
        Binary: function_a  
    Properties: 
      CodeUri: ./            
      Handler: bootstrap      
      Runtime: provided.al2 
  FunctionB: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: 
        Binary: function_b 
    Properties: 
      CodeUri: ./ 
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2

Cargo.tomlarquivo:

[package]
name = "test-handler"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
lambda_runtime = "0.6.0"
serde = "1.0.136"
tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features = ["fmt"] }

[[bin]]
name = "function_a"
path = "src/function_a.rs"

[[bin]]
name = "function_b"
path = "src/function_b.rs"

Camadas de construção do
Você pode usarAWS SAM para criar camadas personalizadas. Para obter informações sobre camadas, 
consulte Camadas doAWS Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Para criar uma camada personalizada, declare-a em seu arquivo de modeloAWS Serverless Application 
Model (AWS SAM) e inclua uma seção de atributo deMetadata recurso com umaBuildMethod entrada. 
Os valores válidos paraBuildMethod são identificadores de um AWS Lambdatempo de execução, 
oumakefile. Inclua umaBuildArchitecture entrada para especificar as arquiteturas do conjunto de 
instruções que sua camada suporta. Os valores válidos paraBuildArchitecture são arquiteturas de 
conjunto de instruções do Lambda.

Se você especificarmakefile, forneça o makefile personalizado, onde você declara um destino de 
construção do formuláriobuild-layer-logical-id que contém os comandos de construção para 
sua camada. Seu makefile é responsável por compilar a camada, se necessário, e copiar os artefatos 
de construção no local adequado necessário para as etapas subsequentes do seu fluxo de trabalho. A 
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localização do makefile é especificada pelaContentUri propriedade do recurso da camada e deve ser 
nomeadaMakefile.

Note

Quando você cria uma camada personalizada,AWS Lambda depende das variáveis de ambiente 
para encontrar o código da camada. Os tempos de execução do Lambda incluem caminhos 
no/opt diretório em que seu código de camada é copiado. A estrutura de pastas de artefatos 
de construção do seu projeto deve corresponder à estrutura de pastas esperada do tempo de 
execução para que seu código de camada personalizado possa ser encontrado.
Por exemplo, para Python, você pode colocar seu código nopython/ subdiretório. Para o 
NodeJS, você pode colocar seu código nonodejs/node_modules/ subdiretório.
Para obter mais informações, consulte Incluindo dependências de biblioteca em uma camada no
Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Veja a seguir um exemplo de seçãoMetadata de atributos de recursos.

    Metadata: 
      BuildMethod: python3.8 
      BuildArchitecture: arm64

Note

Se você não incluir a seçãoMetadata de atributos do recurso,AWS SAM não construirá 
a camada. Em vez disso, ele copia os artefatos de construção do local especificado 
naCodeUri propriedade do recurso da camada. Para obter mais informações, consulte a
ContentUri (p. 260)propriedade do tipo deAWS::Serverless::LayerVersion recurso.

Ao incluir a seção de atributos doMetadata recurso, você pode usar omesma construção (p. 458)
comando para criar a camada, tanto como um objeto independente quanto como uma dependência de 
umaAWS Lambda função.

• Como um objeto independente.  Talvez você queira criar apenas o objeto de camada, por exemplo, 
quando estiver testando localmente uma alteração de código na camada e não precisar criar todo o 
aplicativo. Para criar a camada de forma independente, especifique o recurso da camada com osam 
build layer-logical-id comando.

• Como uma dependência de uma função Lambda.  Quando você inclui o ID lógico de uma camada 
naLayers propriedade de uma função Lambda no mesmo arquivo deAWS SAM modelo, a camada é 
uma dependência dessa função Lambda. Quando essa camada também inclui uma seção de atributo 
deMetadata recurso com umaBuildMethod entrada, você cria a camada criando o aplicativo inteiro 
com osam build comando ou especificando o recurso da função com osam build function-
logical-id comando.

Exemplos
Exemplo de modelo 1: Crie uma camada no ambiente de 
execução do Python 3.6
OAWS SAM modelo de exemplo a seguir cria uma camada no ambiente de execução do Python 3.6.

Resources: 
  MyLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: my_layer 
      CompatibleRuntimes: 
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        - python3.9 
    Metadata: 
      BuildMethod: python3.9              # Required to have AWS SAM build this layer

Exemplo de modelo 2: criar uma camada usando um makefile 
personalizado
OAWS SAM modelo de exemplo a seguir usa um modelo personalizadomakefile para criar a camada.

Resources: 
  MyLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: my_layer 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.8 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

O seguintemakefile contém o destino de construção e os comandos que serão executados. Observe 
que aContentUri propriedade está definida comomy_layer, portanto, o makefile deve estar localizado 
na raiz domy_layer subdiretório e o nome do arquivo deve estarMakefile. Observe também que os 
artefatos de construção são copiados para opython/ subdiretório paraAWS Lambda que você possa 
encontrar o código da camada.

build-MyLayer: 
    mkdir -p "$(ARTIFACTS_DIR)/python" 
    cp *.py "$(ARTIFACTS_DIR)/python" 
    python -m pip install -r requirements.txt -t "$(ARTIFACTS_DIR)/python"

Exemplos de comandos de compilação do sam
Ossam build comandos a seguir criam camadas que incluem as seçõesMetadata de atributos do 
recurso.

# Build the 'layer-logical-id' resource independently
sam build layer-logical-id
            
# Build the 'function-logical-id' resource and layers that this function depends on
sam build function-logical-id

# Build the entire application, including the layers that any function depends on
sam build

Criar tempos de execução personalizados
Você pode usar omesma construção (p. 458) comando para criar tempos de execução 
personalizados necessários para sua função Lambda. Você declara que sua função Lambda usa um 
tempo de execução personalizadoRuntime: provided especificando a função.

Para criar um tempo de execução personalizado, declare o atributo doMetadata recurso com 
umaBuildMethod: makefile entrada. Você fornece um makefile personalizado, onde você declara 
um destino de construção do formuláriobuild-function-logical-id que contém os comandos de 
construção para seu tempo de execução. Seu makefile é responsável por compilar o tempo de execução 
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personalizado, se necessário, e copiar os artefatos de construção no local adequado necessário para as 
etapas subsequentes do seu fluxo de trabalho. A localização do makefile é especificada pelaCodeUri
propriedade do recurso da função e deve ser nomeadaMakefile.

Exemplos
Exemplo 1: Tempo de execução personalizado para uma função 
escrita em Rust

Note

Recomendamos criar funções do Lambda comCargo Lambda o. Para saber mais, consulte Criar 
Lambda doCargo Lambda (p. 390).

OAWS SAM modelo a seguir declara uma função que usa um tempo de execução personalizado para uma 
função Lambda escrita em Rust e instruisam build a execução dos comandos para o destino debuild-
HelloRustFunction compilação.

Resources: 
  HelloRustFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      FunctionName: HelloRust 
      Handler: bootstrap.is.real.handler 
      Runtime: provided 
      MemorySize: 512 
      CodeUri: . 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

O makefile a seguir contém o destino de construção e os comandos que serão executados. Observe que 
aCodeUri propriedade está definida como., portanto, o makefile deve estar localizado no diretório raiz do 
projeto (ou seja, no mesmo diretório do arquivo deAWS SAM modelo do aplicativo). O nome do arquivo 
deve serMakefile.

build-HelloRustFunction: 
  cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-musl 
  cp ./target/x86_64-unknown-linux-musl/release/bootstrap $(ARTIFACTS_DIR)

Para obter mais informações sobre como configurar seu ambiente de desenvolvimento para executar 
ocargo build comando anteriormakefile, consulte a postagem doAWS Lambda blog Rust Runtime for.

Exemplo 2: Construtor de Makefile para Python3.7 (alternativa ao 
uso do construtor incluído)
Talvez você queira usar uma biblioteca ou módulo que não esteja incluído em um construtor agrupado. 
Este exemplo mostra umAWS SAM modelo para um tempo de execução do Python3.7 com um construtor 
de makefile.

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
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    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

O makefile a seguir contém o destino de construção e os comandos que serão executados. Observe que 
aCodeUri propriedade está definida comohello_world, portanto, o makefile deve estar localizado na 
raiz dohello_world subdiretório e o nome do arquivo deve estarMakefile.

build-HelloWorldFunction: 
    cp *.py $(ARTIFACTS_DIR) 
    cp requirements.txt $(ARTIFACTS_DIR) 
    python -m pip install -r requirements.txt -t $(ARTIFACTS_DIR) 
    rm -rf $(ARTIFACTS_DIR)/bin
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Testar e depurar aplicativos sem 
servidor

Com a interface de linha deAWS SAM comando (CLI), você pode testar localmente e “depurar 
detalhadamente” seus aplicativos sem servidor antes de enviá-los para aAWS nuvem. Você pode verificar 
se seu aplicativo está se comportando conforme o esperado, depurar o que está errado e corrigir qualquer 
problema antes de seguir as etapas de empacotar e implantar seu aplicativo.

Quando você invoca localmente uma função do Lambda no modo de depuração noAWS SAM CLI, você 
pode anexar um depurador a ele). Com o depurador, você pode percorrer seu código linha por linha, ver os 
valores de várias variáveis e corrigir problemas da mesma forma que faria com qualquer outro aplicativo.

Note

Se seu aplicativo incluir uma ou mais camadas, quando você executa e depura localmente seu 
aplicativo, o pacote de camadas é baixado e armazenado em cache em seu host local. Para obter 
mais informações, consulte Como as camadas são armazenadas em cache localmente (p. 365).

Tópicos
• Invocar funções do Lambda localmente (p. 403)
• Executando o API Gateway (p. 405)
• Integração com testes automatizados (p. 407)
• Gerando cargas úteis de eventos de exemplo (p. 408)
• Depuração passo a passo funções do Lambda localmente (p. 409)
• Passando argumentos de depuração de tempo de execução adicionais (p. 411)
• Valide seusAWS SAM aplicativos com oAWS CloudFormation Linter (p. 411)

Invocar funções do Lambda localmente
Você pode invocar suaAWS Lambda função localmente usando o comandosam local 
invoke (p. 475)AWS SAM CLI e fornecendo o ID lógico da função e um arquivo de eventos. Como 
alternativa,sam local invoke também aceitastdin como um evento. Para obter mais informações sobre 
eventos, consulte Evento no Guia doAWS Lambda desenvolvedor. Para obter informações sobre formatos 
de mensagens de eventos de diferentesAWS serviços, consulte UsoAWS Lambda com outros serviços no
Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Note

Osam local invoke comando corresponde ao comandoAWS Command Line Interface (AWS CLI)
aws lambda invoke. usar qualquer um dos comandos para invocar uma função Lambda.

É necessário executar osam local invoke comando no diretório do projeto que deseja invocar.

Exemplos:

# Invoking function with event file
$ sam local invoke "Ratings" -e event.json

# Invoking function with event via stdin
$ echo '{"message": "Hey, are you there?" }' | sam local invoke --event - "Ratings"

# For more options

403

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-concepts.html#gettingstarted-concepts-event
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-services.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/lambda/invoke.html


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Arquivo de variável de ambiente

$ sam local invoke --help

Arquivo de variável de ambiente
Para declarar localmente variáveis de ambiente que substituem os valores definidos em seus modelos, 
faça o seguinte:

1. Crie um arquivo JSON que contenha variáveis de ambiente que deseja invocar.
2. Use o--env-vars argumento para substituir os valores definidos em seus modelos.

Invocar variáveis de ambiente
Para declarar variáveis de ambiente que se aplicam globalmente a todos os recursos, especifique 
umParameters objeto como o seguinte:

{ 
    "Parameters": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Para declarar variáveis de ambiente diferentes para cada recurso, especifique objetos para cada recurso 
da seguinte forma:

{ 
    "MyFunction1": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
    }, 
    "MyFunction2": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Ao especificar objetos para cada recurso, você pode usar os seguintes identificadores, listados na ordem 
da maior para a menor precedência:

1. logical_id
2. function_id
3. function_name
4. Identificador de caminho completo

Você pode usar os dois métodos anteriores para declarar variáveis de ambiente juntos em um único 
arquivo. Ao fazer isso, as variáveis de ambiente que você forneceu para recursos específicos têm 
precedência sobre as variáveis de ambiente globais.

Salve suas variáveis de ambiente em um arquivo JSON, comoenv.json.

Valores de variáveis de ambiente
Para substituir as variáveis de ambiente pelas definidas em seu arquivo JSON, use o--env-vars
argumento com osstart-api comandosinvoke or. Por exemplo:
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sam local invoke --env-vars env.json

Camadas
Se seu aplicativo incluir camadas, para obter informações sobre como depurar problemas com camadas 
em seu host local, consulteTrabalhar com camadas (p. 364).

Saiba mais
Para obter um exemplo prático de invocar funções localmente, consulte Módulo 2 - Executar localmente no
The CompleteAWS SAM Workshop.

Executando o API Gateway
Para iniciar uma instância local do Amazon API Gateway que você pode usar para testar a funcionalidade 
de solicitação/resposta HTTP, use o comandomesma API de inicialização local (p. 477)AWS 
SAM CLI. Essa funcionalidade apresenta recarregamento a quente para que você possa desenvolver e 
iterar rapidamente suas funções.

Note

O recarregamento automático ocorre quando somente os arquivos alterados são atualizados e 
o estado do aplicativo permanece o mesmo. Por outro lado, o recarregamento ao vivo ocorre 
quando todo o aplicativo é atualizado e o estado do aplicativo é perdido.

Você deve executar osam local start-api comando no diretório do projeto que contém a função que deseja 
invocar.

Por padrão,AWS SAM usa integrações deAWS Lambda proxy e oferece suporte a ambos osHttpApi
tipos deApi recursos. Para obter mais informações sobre integrações de proxy para tipos deHttpApi
recursos, consulte Como trabalhar com integrações deAWS Lambda proxy para APIs HTTP no Guia do 
desenvolvedor do API Gateway. Para obter mais informações sobre integrações de proxy com tipos deApi
recursos, consulte Entenda a integração do proxy Lambda do API Gateway no Guia do desenvolvedor do 
API Gateway.

Exemplo:

sam local start-api

AWS SAMencontra automaticamente todas as funções em seuAWS SAM modelo que tenhamHttpApi ou 
fontes deApi eventos definidas. Em seguida, ele monta a função nos caminhos HTTP definidos.

NoApi exemplo a seguir, aRatings função ératings.py:handler() montada em/ratings paraGET
solicitações:

Ratings: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: ratings.handler 
    Runtime: python3.9 
    Events: 
      Api: 
        Type: Api 
        Properties: 
          Path: /ratings 
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          Method: get

Este é um exemplo deApi resposta:

// Example of a Proxy Integration response
exports.handler = (event, context, callback) => { 
    callback(null, { 
        statusCode: 200, 
        headers: { "x-custom-header" : "my custom header value" }, 
        body: "hello world" 
    });
}

Arquivo de variável de ambiente
Para declarar localmente variáveis de ambiente que substituem os valores definidos em seus modelos, 
faça o seguinte:

1. Crie um arquivo JSON que contenha as variáveis de ambiente a serem substituídas.
2. Use o--env-vars argumento para substituir os valores definidos em seus modelos.

Declarando variáveis de ambiente
Para declarar variáveis de ambiente que se aplicam globalmente a todos os recursos, especifique 
umParameters objeto como o seguinte:

{ 
    "Parameters": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Para declarar variáveis de ambiente diferentes para cada recurso, especifique objetos para cada recurso 
da seguinte forma:

{ 
    "MyFunction1": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
    }, 
    "MyFunction2": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Ao especificar objetos para cada recurso, você pode usar os seguintes identificadores, listados em ordem 
da maior para a menor precedência:

1. logical_id
2. function_id
3. function_name
4. Identificador de caminho completo
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Você pode usar os dois métodos anteriores de declaração de variáveis de ambiente juntos em um 
único arquivo. Ao fazer isso, as variáveis de ambiente que você forneceu para recursos específicos têm 
precedência sobre as variáveis de ambiente globais.

Salve suas variáveis de ambiente em um arquivo JSON, comoenv.json.

Valores de variáveis de ambiente predominantes
Para substituir as variáveis de ambiente pelas definidas em seu arquivo JSON, use o--env-vars
argumento com osstart-api comandosinvoke or. Por exemplo:

sam local start-api --env-vars env.json

Camadas
Se seu aplicativo incluir camadas, para obter informações sobre como depurar problemas com camadas 
em seu host local, consulteTrabalhar com camadas (p. 364).

Integração com testes automatizados
Você pode usar osam local invokepara testar manualmente seu código executando funções do 
Lambda localmente. Com aAWS SAMCLI, você pode facilmente criar testes de integração automatizados 
executando primeiro testes em funções locais do Lambda antes de implantar noAWSCloud.

Osam local start-lambdacomando inicia um endpoint local que emula oAWS Lambdainvocar 
endpoint. Você pode invocá-lo a partir de seus testes automatizados. Porque esse endpoint emula oAWS 
LambdaInvocar endpoint, você pode escrever testes uma vez e executá-los (sem nenhuma modificação) 
para uma função local do Lambda ou implantada do Lambda. Você também pode executar os mesmos 
testes para uma implantadaAWS SAMEmpilhe em seu pipeline de CI/CD.

Como o processo funciona:

1. Iniciar o endpoint local do Lambda.

Iniciar o endpoint local do Lambda executando o seguinte comando no diretório que contém oAWS 
SAMModelo:

sam local start-lambda

Este comando inicia um endpoint local emhttp://127.0.0.1:3001que emulaAWS Lambda. Você 
pode executar testes automatizados em relação a esse endpoint Lambda local. Quando você invoca 
esse endpoint usando oAWS CLIou SDK, ele executa localmente a função do Lambda especificada na 
solicitação e retorna uma resposta.

2. Execute um teste de integração em relação ao endpoint Lambda local.

No teste de integração, você pode usar oAWSSDK para invocar a função do Lambda com dados de 
teste, aguardar resposta e verificar se a resposta é o que você esperava. Para executar o teste de 
integração localmente, você deve configurar oAWSSDK para enviar uma chamada da API do Lambda 
Invoke para invocar o endpoint Lambda local que você iniciou na etapa anterior.

Veja a seguir um exemplo de Python (aAWSOs SDKs para outras linguagens têm configurações 
semelhantes):

import boto3
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import botocore

# Set "running_locally" flag if you are running the integration test locally
running_locally = True

if running_locally: 

    # Create Lambda SDK client to connect to appropriate Lambda endpoint 
    lambda_client = boto3.client('lambda', 
        region_name="us-west-2", 
        endpoint_url="http://127.0.0.1:3001", 
        use_ssl=False, 
        verify=False, 
        config=botocore.client.Config( 
            signature_version=botocore.UNSIGNED, 
            read_timeout=1, 
            retries={'max_attempts': 0}, 
        ) 
    )
else: 
    lambda_client = boto3.client('lambda')

# Invoke your Lambda function as you normally usually do. The function will run
# locally if it is configured to do so
response = lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

# Verify the response
assert response == "Hello World"

Você pode usar esse código para testar funções do Lambda implantadas 
definindorunning_locallyparaFalse. Isso configura oAWSSDK para se conectarAWS 
LambdanoAWSCloud.

Gerando cargas úteis de eventos de exemplo
Para facilitar o desenvolvimento local e o teste das funções do Lambda, você pode gerar e personalizar 
cargas úteis de eventos para uma série deAWSserviços como API Gateway,AWS CloudFormation, 
Amazon S3 e assim por diante.

Para obter a lista completa de serviços para os quais você pode gerar cargas de eventos de exemplo, use 
este comando:

sam local generate-event --help

Para obter a lista de opções que você pode usar para um serviço específico, use este comando:

sam local generate-event [SERVICE] --help

Exemplos:

#Generates the event from S3 when a new object is created
sam local generate-event s3 put

# Generates the event from S3 when an object is deleted
sam local generate-event s3 delete 
             

408



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Depuração passo a passo funções do Lambda localmente

Depuração passo a passo funções do Lambda 
localmente

Você pode usarAWS SAMcom uma variedade deAWSkits de ferramentas e depuradores para testar e 
depurar seus aplicativos sem servidor localmente.

Por exemplo, você pode executar a depuração passo a passo local de suas funções do Lambda definindo 
pontos de interrupção, inspecionando variáveis e executando o código de função uma linha de cada vez. 
A depuração passo a passo local aperta o loop de feedback, possibilitando que você encontre e solucione 
problemas que você possa encontrar na nuvem.

O uso doAWSToolkits
AWSOs kits de ferramentas são plugins de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que oferecem 
a capacidade de executar muitas tarefas comuns de depuração, como definir pontos de interrupção, 
inspecionar variáveis e executar o código de função uma linha de cada vez.AWS Os kits de ferramentas 
facilitam o desenvolvimento, a depuração e a implantação de aplicativos sem servidor para você que são 
criados usandoAWS SAM. Eles fornecem uma experiência para criar, testar, depurar, implantar e invocar 
funções do Lambda integradas ao IDE.

Para obter mais informações sobreAWSKits de ferramentas que você pode usar comAWS SAM, consulte o 
seguinte:

• AWS Toolkit for Visual Studio Code
• AWS Cloud9
• AWS Toolkit for JetBrains

Existem vários tiposAWSKits de ferramentas que funcionam com diferentes combinações de IDEs e 
tempos de execução. A tabela a seguir lista combinações de IDE/tempo de execução comuns que 
suportam depuração passo a passo deAWS SAMaplicações:

IDE Tempo de execução AWS Toolkit Instruções para 
depuração passo a 
passo

Código do Visual Studio • Node.js
• Python
• .NET
• Java
• Go

AWS Toolkit for 
Visual Studio Code

Trabalho comAWS 
Serverless 
ApplicationnoAWS 
Toolkit for Visual Studio 
CodeGuia do usuário do

AWS Cloud9 • Node.js
• Python

AWS Cloud9, 
comAWSToolkit 

habilitado1

Trabalho 
comAWSaplicativos 
sem servidor 
usando oAWSKit de 
ferramentasnoAWS 
Cloud9Guia do usuário 
do.

WebStorm Node.js AWS Toolkit 
for JetBrains2

Executando (invocando) 
ou depurando uma 
função localnoAWS 
Toolkit for JetBrains
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IDE Tempo de execução AWS Toolkit Instruções para 
depuração passo a 
passo

PyCharm Python AWS Toolkit 
for JetBrains2

Executando (invocando) 
ou depurando uma 
função localnoAWS 
Toolkit for JetBrains

Cavaleiro .NET AWS Toolkit 
for JetBrains2

Executando (invocando) 
ou depurando uma 
função localnoAWS 
Toolkit for JetBrains

IntelliJ Java AWS Toolkit 
for JetBrains2

Executando (invocando) 
ou depurando uma 
função localnoAWS 
Toolkit for JetBrains

GoLand Go AWS Toolkit 
for JetBrains2

Executando (invocando) 
ou depurando uma 
função localnoAWS 
Toolkit for JetBrains

Observações:

1. Para usarAWS Cloud9para depuração passo a passoAWS SAMaplicativos, oAWSToolkit deve estar 
habilitado. Para obter mais informações, consulteHabilitar oAWSKit de ferramentasnoAWS Cloud9Guia 
do usuário do.

2. Para usar aAWS Toolkit for JetBrainspara depuração passo a passoAWS SAMAplicativos, é necessário 
primeiro instalar e configurá-lo seguindo as instruções encontradas noInstalar oAWS Toolkit for 
JetBrainsnoAWS Toolkit for JetBrains.

RunningAWS SAMLocalmente no modo de depuração
Além de integrar comAWSToolkits, Você também pode executarAWS SAMno “modo de depuração” para 
anexar a depuradores de terceiros, comoptvsdoumergulham.

Para executar oAWS SAMNo modo de depuração, use comandossam local invoke (p. 475)oumesma API 
de inicialização local (p. 477)com o--debug-portou-dopção.

Por exemplo:

# Invoke a function locally in debug mode on port 5858
sam local invoke -d 5858 <function logical id>

# Start local API Gateway in debug mode on port 5858
sam local start-api -d 5858

Note

Se você estiver usandosam local start-api, a instância local do API Gateway expõe 
todas as suas funções do Lambda. No entanto, como você pode especificar uma única porta de 
depuração, é possível depurar somente uma função por vez. Você precisa chamar sua API antes 
doAWS SAMA CLI se liga à porta, o que permite que o depurador se conecte.

410

https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/invoke-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/toolkit-welcome.html#access-toolkit
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/setup-toolkit.html
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/setup-toolkit.html
https://pypi.org/project/ptvsd/
https://github.com/go-delve/delve


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Passando argumentos de depuração 

de tempo de execução adicionais

Passando argumentos de depuração de tempo de 
execução adicionais

Para passar argumentos de tempo de execução adicionais quando você estiver depurando sua função, 
use a variável de ambienteDEBUGGER_ARGS. Isso passa uma string de argumentos diretamente para o 
comando run que oAWS SAMA CLI usa para iniciar sua função.

Por exemplo, se você quiser carregar um depurador como IKPDB no tempo de execução da sua função 
Python, você pode passar o seguinte comoDEBUGGER_ARGS: -m ikpdb --ikpdb-port=5858 --
ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-client-working-directory=/myApp --
ikpdb-address=0.0.0.0. Isso carregaria o IKPDB em tempo de execução com os outros argumentos 
que você especificou.

Nesse caso, seu completoAWS SAMO comando da CLI será:

DEBUGGER_ARGS="-m ikpdb --ikpdb-port=5858 --ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-
client-working-directory=/myApp --ikpdb-address=0.0.0.0" echo {} | sam local invoke -d 5858 
 myFunction

Você pode passar argumentos do depurador para as funções de todos os tempos de execução.

Valide seusAWS SAM aplicativos com oAWS 
CloudFormation Linter

AWS CloudFormationO Linter (cfn-lint) é uma ferramenta de código aberto que você pode usar para 
realizar uma validação detalhada em seusAWS CloudFormation modelos. O CFN-lint contém regras que 
são guiadas pela especificação doAWS CloudFormation recurso. Use cfn-lint para comparar seus recursos 
com essas regras e receber mensagens detalhadas sobre erros, avisos ou sugestões informativas. Como 
alternativa, crie suas próprias regras personalizadas para validar. Para saber mais sobre o cfn-lint, consulte
cfn-lint no AWS CloudFormation GitHub repositório.

Você pode usar o cfn-lint para validar seus modelosAWS Serverless Application Model (AWS SAM) por 
meio da interface de linha deAWS SAM comando (AWS SAMCLI) executandosam validate com a--lint
opção.

sam validate --lint

Para personalizar o comportamento do cfn-lint, como criar regras personalizadas ou especificar opções 
de validação, você pode definir um arquivo de configuração. Para saber mais, consulte Arquivo de 
Config no AWS CloudFormation GitHub repositório cfn-lint. Quando você executasam validate --lint, o 
comportamento cfn-lint definido em seu arquivo de configuração será aplicado.

Exemplos
Execute a validação cfn-lint em umAWS SAM modelo
sam validate --lint --template myTemplate.yaml

Saiba mais
Para saber mais sobre o comando sam validate, consulte sam validate (p. 494).
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Implantação de aplicações sem 
servidor

AWS SAMusaAWS CloudFormation como mecanismo de implantação subjacente. Para obter mais 
informações, consulte O que é o AWS CloudFormation? no  Guia do usuário do AWS CloudFormation. As 
entradas padrão para a implantação de aplicativos sem servidor são os artefatos de construção criados 
usando omesma construção (p. 458) comando. Para obter mais informações sobre o sam build, consulte
Criação de aplicações sem servidor (p. 381).

Você pode implantar o aplicativo manualmente usandoAWS SAM comandos da Interface da Linha de 
Comando (CLI) Você também pode automatizar as implantações do seu aplicativo usando o sistema 
de integração e implantação contínuas (CI/CD) Você pode usar vários sistemas de CI/CD comuns para 
implantarAWS SAM aplicativos AWS CodePipeline, incluindo Jenkins, GitLab CI/CD e GitHubActions.

Implantação usando sistemas de CI/CD
AWS SAMajuda as organizações a criar canais para seus sistemas de CI/CD preferidos, para que possam 
obter os benefícios da CI/CD com o mínimo esforço, como acelerar a frequência de implantação, reduzir o 
tempo de espera para mudanças e reduzir os erros de implantação.

AWS SAMsimplifica as tarefas de CI/CD para aplicativos sem servidor com a ajuda da criação de 
imagens de contêiner. As imagensAWS SAM fornecidas incluem aAWS SAM CLI e as ferramentas 
de criação para váriosAWS Lambda tempos de execução compatíveis. Isso facilita a criação e o 
empacotamento de aplicativos sem servidor usando aAWS SAM CLI. Essas imagens também aliviam a 
necessidade de as equipes criarem e gerenciarem suas próprias imagens para sistemas de CI/CD. Para 
obter mais informações sobre aAWS SAM criação de imagens de contêiner, consulteRepositórios de 
imagens (p. 515).

Vários sistemas de CI/CD suportam aAWS SAM criação de imagens de contêineres. O sistema CI/CD que 
você deve usar depende de vários fatores. Isso inclui se seu aplicativo usa um único tempo de execução 
ou vários tempos de execução, ou se você deseja criar seu aplicativo em uma imagem de contêiner ou 
diretamente em uma máquina host, seja uma máquina virtual (VM) ou um host de metal puro.

AWS SAMtambém fornece um conjunto de modelos de pipeline padrão para vários sistemas de CI/CD que 
encapsulam as melhores práticasAWS de implantação. Esses modelos de pipeline padrão usam formatos 
padrão de configuração de pipeline JSON/YAML, e as melhores práticas incorporadas ajudam a realizar 
implantações de várias contas e várias regiões e a verificar se os pipelines não podem fazer alterações 
não intencionais na infraestrutura.

Você tem duas opções principaisAWS SAM para implantar seus aplicativos sem servidor: 1) Modifique 
sua configuração de pipeline existente para usar comandosAWS SAM CLI ou 2) Gere um exemplo de 
configuração de pipeline de CI/CD que você possa usar como ponto de partida para seu próprio aplicativo.

Para obter mais informações sobre essas opções, consulte os tópicos a seguir:

• Modificando seus pipelines de CI/CD existentes (p. 414)
• Geração de tubulações iniciais de CI/CD (p. 417)
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Implantação usando aAWS SAM CLI
Depois de desenvolver e testar seu aplicativo sem servidor localmente, você pode implantá-lo usando 
osam deploy (p. 462) comando.

ParaAWS SAM guiá-lo na implantação com prompts, especifique o--guided sinalizador. Quando você 
especifica esse sinalizador, osam deploy comando compacta os artefatos do seu aplicativo e os carrega 
para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (para arquivos de arquivos.zip) ou para o Amazon 
Elastic Container Registry (Amazon ECR) (para imagens de contêiner). Em seguida, o comando implanta 
seu aplicativo naAWS nuvem.

Exemplo:

# Deploy an application using prompts:
sam deploy --guided

Solução de problemas de implantações usando 
aAWS SAM CLI

AWS SAMErro CLI: “Restrições de segurança não 
satisfeitas”
Ao corrersam deploy --guided, você recebe a perguntaHelloWorldFunction may not have 
authorization defined, Is this okay? [y/N]. Se responder a essa solicitação comN (a 
resposta padrão), você receberá o seguinte erro:

 
Error: Security Constraints Not Satisfied 
             

O prompt informa que o aplicativo que você está prestes a implantar pode ter uma API do Amazon API 
Gateway configurada sem autorização. Ao responderN a essa solicitação, você está dizendo que isso não 
está OK.

Para corrigir isso, você tem as seguintes opções:

• Configure seu aplicativo com autorização. Para obter informações sobre como configurar a autorização, 
consulteControlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

• Responda a essa perguntaY para indicar que você concorda com a implantação de um aplicativo que 
tenha uma API do API Gateway configurada sem autorização.

Implantação gradual
Se você quiser implantar seuAWS SAM aplicativo gradualmente, em vez de tudo de uma vez, você 
pode especificar as configurações de implantação queAWS CodeDeploy fornecem. Para obter mais 
informações, consulte Como trabalhar com configurações de implantação CodeDeploy no Guia doAWS 
CodeDeploy usuário.

Para obter informações sobre como configurar seuAWS SAM aplicativo para implantação gradual, 
consulteplantar aplicações sem servidor de forma gradual (p. 516).
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Saiba mais
Para exemplos práticos de implantação de aplicativos sem servidor, consulte o seguinte em The 
CompleteAWS SAM Workshop:

• Módulo 3 - Implantar manualmente — Aprenda a criar, empacotar e implantar um aplicativo sem servidor 
usando aAWS SAM CLI.

• Módulo 4 - CI/CD — Aprenda a automatizar as fases de construção, empacotamento e implantação 
criando um pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD).

Modificando seus pipelines de CI/CD existentes
Os procedimentos para que seu pipeline de CI/CD existente implante aplicativos sem servidorAWS SAM 
são um pouco diferentes, dependendo do sistema de CI/CD que você está usando.

Os tópicos a seguir fornecem exemplos de como configurar seu sistema de CI/CD para criar aplicativos 
sem servidor em uma imagem de contêiner deAWS SAM compilação:

Tópicos
• Implantando usandoAWS CodePipeline (p. 414)
• Implantação usando Bitbucket Pipelines (p. 415)
• Implantando usando Jenkins (p. 415)
• Implantação usando GitLab CI/CD (p. 416)
• Implantando usando GitHub ações (p. 416)

Implantando usandoAWS CodePipeline
Para configurar seu AWS CodePipelinepipeline para automatizar a criação e a implantação do seuAWS 
SAM aplicativo, seuAWS CloudFormation modelo ebuildspec.yml arquivo devem conter linhas que 
façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a 
partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner depublic.ecr.aws/
sam/build-nodejs14.x construção.

2. Configure os estágios do pipeline para executar os comandos da Interface da Linha deAWS SAM 
Comando (CLI) necessários. O exemplo a seguir executa dois comandos daAWS SAM CLI:sam build
esam deploy (com as opções necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivoAWS SAM 
de modelo comruntime: nodejs14.x.

AWS CloudFormationtrecho de modelo:

  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x 
        Type: LINUX_CONTAINER 
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      ...

buildspec.ymltrecho:

version: 0.2
phases: 
  build: 
    commands: 
      - sam build 
      - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obter uma lista de imagens de contêiner de construção do Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) disponíveis para diferentes tempos de execução, consulteRepositórios de 
imagens (p. 515).

Implantação usando Bitbucket Pipelines
Para configurar seu Bitbucket Pipeline para automatizar a construção e a implantação do seuAWS SAM 
aplicativo, seubitbucket-pipelines.yml arquivo deve conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a 
partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner depublic.ecr.aws/
sam/build-nodejs14.x construção.

2. Obtenha a Interface da Linha de Comando (CLI), a Interface da Linha deAWS SAM Comando (CLI). 
O exemplo a seguir executa dois comandos daAWS SAM CLI:sam build esam deploy (com as opções 
necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivoAWS SAM 
de modelo comruntime: nodejs14.x.

image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x

pipelines: 
  branches: 
    main: # branch name 
      - step: 
          name: Build and Package 
          script: 
            - sam build 
            - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obter uma lista de imagens de contêiner de criação do Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR) disponíveis no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) do Amazon Elastic 
ContainerRepositórios de imagens (p. 515) Registry

Implantando usando Jenkins
Para configurar seu pipeline Jenkins para automatizar a construção e a implantação de seuAWS SAM 
aplicativo, vocêJenkinsfile deve conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a 
partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner depublic.ecr.aws/
sam/build-nodejs14.x construção.

2. Obtenha a Interface da Linha de Comando (CLI) a executar osAWS SAM comandos da Interface da 
Linha de Comando (CLI). O exemplo a seguir executa dois comandos daAWS SAM CLI:sam build esam 
deploy (com as opções necessárias).
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Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivoAWS SAM 
de modelo comruntime: nodejs14.x.

pipeline { 
    agent { docker { image 'public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x' } } 
    stages { 
        stage('build') { 
            steps { 
                sh 'sam build' 
                sh 'sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset' 
            } 
        } 
    }
}

Para obter uma lista de imagens de contêiner do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
disponíveis para diferentes tempos de execução, consulteRepositórios de imagens (p. 515).

Implantação usando GitLab CI/CD
Para configurar seu GitLabpipeline para automatizar a criação e a implantação do seuAWS SAM aplicativo, 
seugitlab-ci.yml arquivo deve conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a 
partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner depublic.ecr.aws/
sam/build-nodejs14.x construção.

2. Configure os estágios do pipeline para executar os comandos da interface de linha deAWS SAM 
comando (CLI). O exemplo a seguir executa dois comandos daAWS SAM CLI:sam build esam deploy
(com as opções necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivoAWS SAM 
de modelo comruntime: nodejs14.x.

image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x
deploy: 
  script: 
    - sam build 
    - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obter uma lista de imagens de contêiner de construção do Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR) disponíveis para aplicações diferentes, consulteRepositórios de imagens (p. 515).

Implantando usando GitHub ações
Para configurar seu GitHubpipeline para automatizar a criação e a implantação do seuAWS SAM 
aplicativo, você deve primeiro instalar a interface de linha deAWS SAM comando (CLI) em seu host. Você 
pode usar GitHub Ações em seu GitHub fluxo de trabalho para ajudar nessa configuração.

O exemplo GitHub de fluxo de trabalho a seguir configura um host Ubuntu usando uma série de GitHub 
ações e, em seguida, executa comandos daAWS SAM CLI para criar e implantar umAWS SAM aplicativo:

on: 
  push: 
    branches: 
      - main
jobs: 

416

https://about.gitlab.com
https://github.com/
https://github.com/features/actions


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Geração de tubulações iniciais

  deploy: 
    runs-on: ubuntu-latest 
    steps: 
      - uses: actions/checkout@v3 
      - uses: actions/setup-python@v3 
      - uses: aws-actions/setup-sam@v2 
      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1 
        with: 
          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }} 
          aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }} 
          aws-region: us-east-2 
      - run: sam build --use-container 
      - run: sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Para obter uma lista de imagens de contêiner do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
disponíveis para diferentes tempos de execução, consulteRepositórios de imagens (p. 515).

Geração de tubulações iniciais de CI/CD
Quando estiver pronto para implantar seu aplicativo sem servidor de forma automatizada, você poderá 
gerar um pipeline de implantação para o sistema CI/CD de sua escolha. AWS SAMfornece um conjunto de 
modelos de pipeline inicial com os quais você pode gerar pipelines em minutos usando oO pipeline sam 
init (p. 489) comando.

Os modelos iniciais de pipeline usam a sintaxe JSON/YAML familiar do sistema CI/CD e incorporam as 
melhores práticas, como gerenciar artefatos em várias contas e regiões e usar a quantidade mínima de 
permissões necessárias para implantar o aplicativo. Atualmente, aAWS SAM CLI suporta a geração de 
configurações iniciais de pipeline de CI/CD para AWS CodePipelineJenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions
e Bitbucket Pipelines.

Aqui estão as tarefas de alto nível que você precisa realizar para gerar uma configuração inicial de 
pipeline:

1. Crie recursos de infraestrutura — Seu pipeline exige determinadosAWS recursos, por exemplo, 
o usuário e as funções do IAM com as permissões necessárias, um bucket do Amazon S3 e, 
opcionalmente, um repositório Amazon ECR.

2. Connect seu repositório Git com seu sistema CI/CD — Seu sistema CI/CD precisa saber qual repositório 
Git acionará a execução do pipeline. Observe que essa etapa pode não ser necessária, dependendo da 
combinação do repositório Git e do sistema CI/CD que você está usando.

3. Gere sua configuração de pipeline — Essa etapa gera uma configuração inicial do pipeline que inclui 
dois estágios de implantação.

4. Confirme a configuração do pipeline no seu repositório Git — Essa etapa é necessária para garantir que 
seu sistema CI/CD esteja ciente da configuração do pipeline e seja executado quando as alterações 
forem confirmadas.

Depois de gerar a configuração inicial do pipeline e confirmá-la no seu repositório Git, sempre que alguém 
confirmar uma alteração de código nesse repositório, seu pipeline será acionado para ser executado 
automaticamente.

A ordem dessas etapas e os detalhes de cada etapa variam de acordo com seu sistema de CI/CD:

• Se você estiver usando AWS CodePipeline, consulte Gerando um pipeline inicial paraAWS 
CodePipeline (p. 418).

• Se você estiver usando Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions ou Bitbucket Pipelines, consulteGeração 
de pipelines iniciais para Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions ou Bitbucket Pipelines (p. 419).
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Gerando um pipeline inicial paraAWS CodePipeline
Para gerar uma configuração inicial de pipeline paraAWS CodePipeline, execute as seguintes tarefas nesta 
ordem:

1. Criar recursos de infraestrutura
2. Gere a configuração do pipeline
3. Confirme sua configuração de pipeline com o Git
4. Connect seu repositório Git com seu sistema CI/CD

Note

O procedimento a seguir utiliza dois comandosAWS SAM CLI,bootstrap do IAM 
pipeline (p. 486)O pipeline sam init (p. 489) e. A razão pela qual existem dois 
comandos é lidar com o caso de uso em que os administradores (ou seja, usuários que precisam 
de permissão para configurarAWS recursos de infraestrutura, como usuários e funções do IAM) 
têm mais permissão do que os desenvolvedores (ou seja, usuários que precisam apenas de 
permissão para configurar pipelines individuais, mas não osAWS recursos de infraestrutura 
necessários).

Etapa 1: Criar recursos de infraestrutura
Os pipelines usadosAWS SAM exigem determinadosAWS recursos, como um usuário do IAM e funções 
com as permissões necessárias, um bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, um repositório Amazon ECR. 
Você deve ter um conjunto de recursos de infraestrutura para cada estágio de implantação do pipeline.

Você pode executar o seguinte comando para ajudar na configuração:

sam pipeline bootstrap

Note

Execute o comando anterior para cada estágio de implantação do seu pipeline.

Etapa 2: Criar a configuração do pipeline
Execute o comando a seguir para gerar a configuração do pipeline:

sam pipeline init

Etapa 3: Confirme a configuração do pipeline no repositório Git
Essa etapa é necessária para garantir que seu sistema CI/CD esteja ciente da configuração do pipeline e 
seja executado quando as alterações forem confirmadas.

Etapa 4: Connect seu repositório Git com seu sistema CI/CD
PoisAWS CodePipeline poderá ser possível Criar a conexão executando o seguinte comando:

sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --region <region-X>

Se você estiver usando o GitHub Bitbucket, depois de executar osam deploy comando anteriormente, 
conclua a conexão seguindo as etapas em Para concluir uma conexão, encontradas no tópico Atualizar 

418

https://docs.aws.amazon.com/dtconsole/latest/userguide/connections-update.html


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Ações, Bitbucket Pipelines

uma conexão pendente no guia do usuário do console Developer Tools. Além disso, armazene uma 
cópiaCodeStarConnectionArn da saída dosam deploy comando, pois você precisará dela se quiser 
usarAWS CodePipeline com outra ramificação diferente demain.

Configurando outras ramificações
Por padrão,AWS CodePipeline usa amain ramificação comAWS SAM. Se você quiser usar uma 
ramificação diferente demain, você deve executar osam deploy comando novamente. Observe 
que, dependendo do repositório do Git que você estiver usando o, poderá ser necessário fornecer 
oCodeStarConnectionArn:

# For GitHub and Bitbucket
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>
 CodeStarConnectionArn=<codestar-connection-arn>"

# For AWS CodeCommit
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>"

Saiba mais
Para obter um exemplo prático de como configurar um pipeline de CI/CD, consulte CI/CD withAWS 
CodePipeline em The CompleteAWS SAM Workshop.

Geração de pipelines iniciais para Jenkins, GitLab CI/
CD, GitHub Actions ou Bitbucket Pipelines
Para gerar uma configuração inicial de pipeline para Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions ou Bitbucket 
Pipelines, execute as seguintes tarefas nesta ordem:

1. Crie recursos de infraestrutura
2. Connect seu repositório Git com seu sistema CI/CD
3. Crie objetos de credencial
4. Gere a configuração do pipeline
5. Confirme sua configuração de pipeline no repositório Git

Note

O procedimento a seguir utiliza dois comandosAWS SAM CLI,bootstrap do IAM 
pipeline (p. 486)O pipeline sam init (p. 489) e. A razão pela qual existem dois 
comandos é lidar com o caso de uso em que os administradores (ou seja, usuários que precisam 
de permissão para configurarAWS recursos de infraestrutura, como usuários e funções do IAM) 
têm mais permissão do que os desenvolvedores (ou seja, usuários que precisam apenas de 
permissão para configurar pipelines individuais, mas não osAWS recursos de infraestrutura 
necessários).

Etapa 1
Os pipelines usadosAWS SAM exigem determinadosAWS recursos, como um usuário do IAM e funções 
com as permissões necessárias, um bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, um repositório Amazon ECR. 
Você deve ter um conjunto de recursos de infraestrutura para cada estágio de implantação do pipeline.

Você pode executar o seguinte comando para ajudar nesta configuração:
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sam pipeline bootstrap

Note

Execute o comando anterior para cada estágio de implantação do seu pipeline.

Você deve capturar asAWS credenciais (ID da chave e chave secreta) dos usuários do pipeline em cada 
estágio de implantação do seu pipeline, pois elas são necessárias para as etapas subsequentes.

Etapa 2: Connect seu repositório Git com seu sistema CI/CD
É necessário conectar seu repositório Git ao seu sistema CI/CD para que o sistema CI/CD possa acessar o 
código-fonte do aplicativo para compilações e implantações.

Note

Você pode ignorar esta etapa se estiver usando uma das seguintes combinações, porque a 
conexão é feita para você automaticamente:

1. GitHub Ações com GitHub repositório
2. GitLab CI/CD com GitLab repositório
3. Pipelines do Bitbucket

Para conectar seu repositório Git ao seu sistema de CI/CD, siga um destes procedimentos:

• Se você estiver usando o Jenkins, consulte a documentação do Jenkins para “Adicionar uma fonte de 
ramificação”.

• Se você estiver usando GitLab CI/CD e um repositório Git diferente GitLab, consulte a
GitLabdocumentação para “conectar um repositório externo”.

Etapa 3
Cada sistema de CI/CD tem sua própria maneira de gerenciar as credenciais necessárias para que o 
sistema CI/CD acesse seu repositório Git.

Para criar os objetos de credenciais necessários, siga um destes procedimentos:

• Se você estiver usando o Jenkins, crie uma única “credencial” que armazene o ID da chave e a 
chave secreta. Siga as instruções noAWS SAM blog Construindo um pipeline Jenkins com, na seção
Configurar o Jenkins. Você precisará do “ID da credencial” para a próxima etapa.

• Se você estiver usando GitLab CI/CD, crie duas “variáveis protegidas”, uma para cada ID da chave e 
chave secreta. Siga as instruções na GitLab documentação — você precisará de duas “chaves variáveis” 
para a próxima etapa.

• Se você estiver usando GitHub Ações, crie dois “segredos criptografados”, um para cada chave e uma 
chave secreta. Siga as instruções na GitHubdocumentação - você precisará de dois “nomes secretos” 
para a próxima etapa.

• Se você estiver usando o Bitbucket Pipelines, crie duas “variáveis seguras”, uma para cada ID de chave 
e chave secreta. Siga as instruções em Variáveis e segredos - você precisará de dois “nomes secretos” 
para a próxima etapa.

Etapa 4: gerar a configuração do pipeline
Para gerar a configuração do pipeline, execute o seguinte comando: Você precisará inserir o objeto de 
credencial criado na etapa anterior:

420

https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/multibranch/
https://docs.gitlab.com/ee/ci/ci_cd_for_external_repos/
http://aws.amazon.com/blogs/compute/building-a-jenkins-pipeline-with-aws-sam/
https://docs.gitlab.com/ee/ci/variables/
https://docs.github.com/en/actions/reference/encrypted-secrets
https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/variables-and-secrets


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Personalização dos pipelines de partida

sam pipeline init

Etapa 5: Confirme a configuração do pipeline no repositório Git
Essa etapa é necessária para garantir que seu sistema CI/CD esteja ciente da configuração do pipeline e 
seja executado quando as alterações forem confirmadas.

Saiba mais
Para obter um exemplo prático de como configurar um pipeline de CI/CD usandoGitHub Actions, consulte
CI/CD withGitHub em The CompleteAWS SAM Workshop.

Personalização dos pipelines de partida
Como administrador de CI/CD, talvez você queira personalizar um modelo de pipeline inicial e as 
instruções guiadas associadas que os desenvolvedores da sua organização possam usar para criar 
configurações de pipeline.

AAWS SAM CLI usa modelos do Cookiecutter ao criar modelos iniciais. Para obter detalhes sobre modelos 
de cortador de biscoitos, Cookiecutter.

Você também pode personalizar os prompts que aAWS SAM CLI exibe aos usuários ao criar 
configurações de pipeline usando osam pipeline init comando. Para personalizar as solicitações do 
usuário, faça o seguinte:

1. Criar umquestions.json arquivo — Oquestions.json arquivo deve estar na raiz do repositório 
do projeto. Esse é o mesmo diretório docookiecutter.json arquivo. Para ver o esquema 
doquestions.json arquivo, consulte questions.json.schema. Para ver umquestions.json arquivo 
de exemplo, consulte questions.json.

2. Mapeie chaves de perguntas com nomes de cookiecutter — Cada objeto noquestions.json arquivo 
precisa de uma chave que corresponda a um nome no modelo cookiecutter. Essa correspondência de 
teclas é como aAWS SAM CLI mapeia as respostas imediatas do usuário ao modelo do cortador de 
cookies. Para ver exemplos dessa correspondência de chaves, consulte aExemplo (p. 421) seção 
mais adiante neste tópico.

3. Criar ummetadata.json arquivo — Declare o número de estágios que o pipeline terá 
nometadata.json arquivo. O número de estágios instrui osam pipeline init comando sobre 
quantos estágios solicitar informações ou, no caso da--bootstrap opção, para quantos estágios criar 
recursos de infraestrutura. Para ver ummetadata.json arquivo de exemplo que declara um pipeline 
com dois estágios, consulte metadata.json.

Exemplos
Aqui estão exemplos de projetos, cada um incluindo um modelo Cookiecutter, umquestions.json
arquivo e ummetadata.json arquivo:

• Exemplo de Jenkins: modelo de pipeline Jenkins em dois estágios
• CodePipeline exemplo: modelo de CodePipeline pipeline de dois estágios

Exemplo
O conjunto de arquivos a seguir mostra como as perguntas noquestions.json arquivo são associadas 
às entradas no arquivo de modelo do Cookiecutter. Observe que esses exemplos são trechos de arquivo, 
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não arquivos completos. Para ver exemplos de arquivos completos, consulte aExemplos (p. 421) seção 
anterior neste tópico.

Exemplo:questions.json

{ 
  "questions": [{ 
    "key": "intro", 
    "question": "\nThis template configures a pipeline that deploys a serverless 
 application to a testing and a production stage.\n", 
    "kind": "info" 
  }, { 
    "key": "pipeline_user_jenkins_credential_id", 
    "question": "What is the Jenkins credential ID (via Jenkins plugin \"aws-credentials\") 
 for pipeline user access key?", 
    "isRequired": true 
  }, { 
    "key": "sam_template", 
    "question": "What is the template file path?", 
    "default": "template.yaml" 
  }, { 
    ...

Exemplo:cookiecutter.json

{ 
  "outputDir": "aws-sam-pipeline", 
  "pipeline_user_jenkins_credential_id": "", 
  "sam_template": "", 
    ...

Exemplo:Jenkinsfile

pipeline { 
  agent any 
  environment { 
    PIPELINE_USER_CREDENTIAL_ID = '{{cookiecutter.pipeline_user_jenkins_credential_id}}' 
    SAM_TEMPLATE = '{{cookiecutter.sam_template}}' 
    ...

Usando a autenticação OIDC comAWS SAM 
pipeline

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) suporta autenticação de usuário OpenID Connect (OIDC) 
para Bitbucket, GitHub Actions e plataformas de integração GitLab contínua e entrega contínua (CI/CD). 
Com esse suporte, você pode usar contas de usuário de CI/CD autorizadas de qualquer uma dessas 
plataformas para gerenciar seus pipelines de aplicativos sem servidor. Caso contrário, você precisaria criar 
e gerenciar vários usuáriosAWS Identity and Access Management (IAM) para controlar o acesso aosAWS 
SAM pipelines.

Configurar o OIDC comAWS SAM pipeline
Durante o processo desam pipeline bootstrap configuração, faça o seguinte para configurar o OIDC 
com seuAWS SAM pipeline.

1. Quando solicitado a escolher um provedor de identidade, selecione OIDC.
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2. Em seguida, selecione um provedor OIDC compatível.
3. Insira o URL do provedor OIDC, começando comhttps://.

Note

AWS SAMfaz referência a esse URL quando ele gera o tipo deAWS::IAM::OIDCProvider
recurso.

4. Em seguida, siga as instruções e insira as informações da plataforma CI/CD necessárias para acessar a 
plataforma selecionada. Esses detalhes variam de acordo com a plataforma e podem incluir:
• ID do cliente OID do cliente.
• Repository name (UUID).
• Repository name (Nome do repositório ório ório ório ório ório ório ório ório ório ório ório.
• GitHub organização à qual o repositório de código pertence.
• GitHub Repository name (Nome do repositório
• Filial a partir da qual as implantações ocorrerão.

5. AWS SAMexibe um resumo da configuração do OIDC inserida. Digite o número de uma configuração 
para editá-la ou pressioneEnter para continuar.

6. Quando solicitado a confirmar a criação dos recursos necessários para suportar a conexão OIDC 
inserida, pressioneY para continuar.

AWS SAMgera umAWS::IAM::OIDCProviderAWS CloudFormation recurso com a configuração 
fornecida que assume a função de execução do pipeline. Para saber mais sobre esse tipo deAWS 
CloudFormation recurso, consulte AWS: :IAM: :OIDCProvider no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Note

Se o recurso de provedor de identidade (IdP) já existir em seuConta da AWS,AWS SAM faça 
referência a ele em vez de criar um novo recurso.

Exemplo
A seguir está um exemplo de configuração do OIDC comAWS SAM pipeline.

Select a permissions provider: 
    1 - IAM (default) 
    2 - OpenID Connect (OIDC)
Choice (1, 2): 2
Select an OIDC provider: 
    1 - GitHub Actions 
    2 - GitLab 
    3 - Bitbucket
Choice (1, 2, 3): 1
Enter the URL of the OIDC provider [https://token.actions.githubusercontent.com]:
Enter the OIDC client ID (sometimes called audience) [sts.amazonaws.com]:
Enter the GitHub organization that the code repository belongs to. If there is no 
 organization enter your username instead: my-org
Enter GitHub repository name: testing
Enter the name of the branch that deployments will occur from [main]:

[3] Reference application build resources
Enter the pipeline execution role ARN if you have previously created one, or we will create 
 one for you []:
Enter the CloudFormation execution role ARN if you have previously created one, or we will 
 create one for you []:
Please enter the artifact bucket ARN for your Lambda function. If you do not have a bucket, 
 we will create one for you []:
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Does your application contain any IMAGE type Lambda functions? [y/N]:

[4] Summary
Below is the summary of the answers: 
    1 - Account: 123456 
    2 - Stage configuration name: dev 
    3 - Region: us-east-1 
    4 - OIDC identity provider URL: https://token.actions.githubusercontent.com 
    5 - OIDC client ID: sts.amazonaws.com 
    6 - GitHub organization: my-org 
    7 - GitHub repository: testing 
    8 - Deployment branch: main 
    9 - Pipeline execution role: [to be created] 
    10 - CloudFormation execution role: [to be created] 
    11 - Artifacts bucket: [to be created] 
    12 - ECR image repository: [skipped]
Press enter to confirm the values above, or select an item to edit the value:

This will create the following required resources for the 'dev' configuration: 
    - IAM OIDC Identity Provider 
    - Pipeline execution role 
    - CloudFormation execution role 
    - Artifact bucket
Should we proceed with the creation? [y/N]:

Saiba mais
Para obter mais informações sobre como usar o OIDC com oAWS SAM pipeline, consultebootstrap do IAM 
pipeline (p. 486).
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Monitorar aplicações sem servidor
Configure e execute o monitoramento de seus aplicativosAWS Serverless Application Model (AWS SAM).

Tópicos
• Monitore seus aplicativos sem servidor com o CloudWatch Application Insights (p. 425)
• Como trabalhar com logs (p. 428)

Monitore seus aplicativos sem servidor com o 
CloudWatch Application Insights

O Amazon CloudWatch Application Insights ajuda você a monitorarAWS os recursos em seus aplicativos 
para ajudar a identificar possíveis problemas. Ele pode analisar dados deAWS recursos em busca de 
sinais de problemas e criar painéis automatizados para visualizá-los. Você pode configurar o CloudWatch 
Application Insights para usar com seus aplicativosAWS Serverless Application Model (AWS SAM). Para 
saber mais sobre o CloudWatch Application Insights, consulte Amazon CloudWatch Application Insights no
Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Tópicos
• Configurando o CloudWatch Application Insights comAWS SAM (p. 425)
• Próximas etapas (p. 427)

Configurando o CloudWatch Application Insights 
comAWS SAM
Configure o CloudWatch Application Insights para seusAWS SAM aplicativos por meio da interface de linha 
deAWS SAM comando (AWS SAMCLI) ou por meioAWS SAM de seus modelos.

Configurar por meio daAWS SAM CLI
Ao inicializar seu aplicativo comsam init, ative o CloudWatch Application Insights por meio do fluxo 
interativo ou usando a--application-insights opção.

Para ativar o CloudWatch Application Insights por meio do fluxo interativo daAWS SAM CLI, insiray
quando solicitado.

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]:

Para ativar o CloudWatch Application Insights com a--application-insights opção, faça o seguinte.

sam init --application-insights
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Para saber mais sobre o uso dosam init comando, consultesam init (p. 466).

Configure por meioAWS SAM de modelos
Ative o CloudWatch Application Insights definindoAWS::ApplicationInsights::Application os 
recursosAWS::ResourceGroups::Group e em seusAWS SAM modelos.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...
Resources: 
  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
          - '' 
          - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
        AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

• AWS::ResourceGroups::Group— Cria um grupo para organizar oAWS Resource, a fim de gerenciar 
e automatizar tarefas em um grande número de recursos de uma só vez. Aqui, você cria um grupo de 
recursos para usar com o CloudWatch Application Insights. Para obter mais informações sobre esse tipo 
de recurso, consulte AWS::ResourceGroups::Groupo GuiaAWS CloudFormation do usuário.

• AWS::ApplicationInsights::Application— Configura o CloudWatch Application Insights 
para o grupo de recursos. Para obter mais informações sobre esse tipo de recurso, consulte
AWS::ApplicationInsights::Applicationo GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Ambos os recursos são repassados automaticamenteAWS CloudFormation na implantação do aplicativo. 
Você pode usar aAWS CloudFormation sintaxe em seuAWS SAM modelo para configurar ainda mais 
o CloudWatch Application Insights. Para obter mais informações, consulte UsarAWS CloudFormation 
modelos no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Ao usar osam init --application-insights comando, esses dois recursos são gerados automaticamente em 
seuAWS SAM modelo. Veja aqui um exemplo de um modelo gerado.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  sam-app-test 
   
  Sample SAM Template for sam-app-test

# More info about Globals: https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/
master/docs/globals.rst
Globals: 
  Function: 
    Timeout: 3 
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    MemorySize: 128

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource: 
 https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.9 
      Architectures: 
      - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api # More info about API Event Source: https://github.com/awslabs/
serverless-application-model/blob/master/versions/2016-10-31.md#api 
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 

  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
       Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup 
     
Outputs: 
  # ServerlessRestApi is an implicit API created out of Events key under 
 Serverless::Function 
  # Find out more about other implicit resources you can reference within SAM 
  # https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/docs/internals/
generated_resources.rst#api 
  HelloWorldApi: 
    Description: API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function 
    Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod/hello/" 
  HelloWorldFunction: 
    Description: Hello World Lambda Function ARN 
    Value: !GetAtt HelloWorldFunction.Arn 
  HelloWorldFunctionIamRole: 
    Description: Implicit IAM Role created for Hello World function 
    Value: !GetAtt HelloWorldFunctionRole.Arn

Próximas etapas
Depois de configurar o CloudWatch Application Insights, usesam buildsam deploy para criar seu aplicativo 
e implantá-lo. Todos os recursos suportados pelo CloudWatch Application Insights serão configurados para 
monitoramento.

427



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Como trabalhar com logs

• Para obter uma lista dos recursos suportados, consulte Registros e métricas compatíveis no Guia 
CloudWatch do usuário da Amazon.

• Para saber como acessar o CloudWatch Application Insights, consulte Access CloudWatch Application 
Insights no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Como trabalhar com logs
Para simplificar a solução de problemas, oAWS SAMA CLI tem um comando chamadosam 
logs (p. 482). Esse comando permite a você buscar os logs gerados pela função do Lambda da partir 
da linha de comando.

Note

Osam logscomando funciona para todosAWS LambdaFunções, não apenas as que você 
implantar usandoAWS SAM.

Buscando registros porAWS CloudFormationpilha
Quando sua função faz parte de umAWS CloudFormationStack, você pode buscar logs usando o ID lógico 
da função:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack

Obtenção de logs pelo nome de função do Lambda
Ou você pode buscar logs usando o nome da função:

sam logs -n mystack-HelloWorldFunction-1FJ8PD

Logs de rejeitos
Adicionar o--tailPara aguardar os novos logs e vê-los quando eles chegam. Isso é útil durante a 
implantação ou solução de um problema de produção.

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail

Visualizando registros para um intervalo de tempo 
específico
Você pode visualizar os logs para um intervalo de tempo específico usando o-se-eopções:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'

Como filtrar logs
Usar a--filterPara encontrar rapidamente os logs que correspondem a determinados termos, frases ou 
valores nos eventos de log:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error"
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Na saída, oAWS SAMA CLI sublinha todas as ocorrências da palavra “error” para que você possa 
facilmente localizar a palavra-chave para filtrar a saída do log.

Destaque de erro
Quando sua função do Lambda falha ou atinge o tempo limite, oAWS SAMA CLI destaca a mensagem 
de tempo limite em vermelho. Isso ajuda você a localizar facilmente as execuções específicas que estão 
expirando em um fluxo gigante de saída do log.

Impressão bem feita de JSON
Se suas mensagens de registro imprimem strings JSON, oAWS SAMA CLI faz automaticamente uma 
impressão bem feita do JSON para ajudá-lo a analisar e compreender visualmente o JSON.

429



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Pré-requisitos

Publicar aplicações sem servidor da 
usando aAWS SAM CLI

Para disponibilizar seuAWS SAM aplicativo para que outras pessoas o encontrem e implantem, você 
pode usar aAWS SAM CLI para publicá-lo noAWS Serverless Application Repository. Para publicar seu 
aplicativo usando aAWS SAM CLI, você deve defini-lo usando umAWS SAM modelo. Você também deve 
tê-lo testado localmente ou naAWS nuvem.

Siga as instruções neste tópico para criar um novo aplicativo, criar uma nova versão de um aplicativo 
existente ou atualizar os metadados de um aplicativo existente. (O que você faz depende se o aplicativo já 
existe noAWS Serverless Application Repository e se algum metadado do aplicativo está mudando.) Para 
obter mais informações sobre os metadados do aplicativo, consulteAWS SAMPropriedades da seção de 
metadados do modelo (p. 433).

Pré-requisitos
Antes de publicar um aplicativo noAWS Serverless Application Repository usando aAWS SAM CLI, você 
deve ter o seguinte:

• AAWS SAM CLI instalada. Para obter mais informações, consulteComo instalar a CLI do AWS 
SAM (p. 17) Para determinar se aAWS SAM CLI está instalada, execute o seguinte comando:

sam --version

• UmAWS SAM modelo válido.
• O código do aplicativo e as dependências às quais oAWS SAM modelo faz referência.
• Uma versão semântica, necessária somente para compartilhar seu aplicativo publicamente. Esse valor 

pode ser tão simples quanto 1,0.
• Um URL que aponta para o código-fonte do seu aplicativo.
• Um arquivo README.md. Esse arquivo deve descrever como os clientes podem usar seu aplicativo e 

como configurá-lo antes de implantá-lo em suas própriasAWS contas.
• UmLICENSE.txt arquivo, necessário somente para compartilhar sua inscrição publicamente.
• Se seu aplicativo contiver algum aplicativo aninhado, você já deve tê-lo publicado noAWS Serverless 

Application Repository.
• Uma política válida de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que concede ao serviço 

permissões de leitura para artefatos que você carrega no Amazon S3 ao empacotar seu aplicativo. Para 
configurar essa política, faça o seguinte:

1. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Escolha o nome do bucket do Amazon S3 usado para empacotar seu aplicativo.
3. Escolha Permissions (Permissões).
4. Na guia Permissions (Permissões), escolha Bucket policy (Política de bucket), Edit (Editar).
5. Na página Editar política de bucket, cole a seguinte declaração de política no editor de políticas. Na 

declaração de política, certifique-se de usar o nome do bucket noResource elemento e o IDAWS 
da sua conta noCondition elemento. A expressão noCondition elemento garante que eleAWS 
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Serverless Application Repository tenha permissão para acessar somente aplicativos daAWS conta 
especificada. Para obter mais informações sobre declarações de política, consulte Referência de 
elementos de política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service":  "serverlessrepo.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*", 
            "Condition" : { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Publicar um aplicativo
Etapa 1: adicionar umaMetadata seção aoAWS SAM 
modelo
Primeiro, adicione umaMetadata seção ao seuAWS SAM modelo. Forneça as informações do aplicativo a 
serem publicadas noAWS Serverless Application Repository.

Veja a seguir um exemplo deMetadata seção:

Metadata: 
  AWS::ServerlessRepo::Application: 
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0 
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
      Properties: 
        ... 
        CodeUri: source-code1
        ...

Para obter mais informações sobre aMetadata seção doAWS SAM modelo, consulteAWS 
SAMPropriedades da seção de metadados do modelo (p. 433).
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Etapa 2: Package o aplicativo
Execute o comandoAWS SAM CLI a seguir, que carrega os artefatos do aplicativo no Amazon S3 e gera 
um novo arquivo de modelo chamadopackaged.yaml:

sam package --output-template-file packaged.yaml --s3-bucket <your-bucket-name>

Você usa o arquivo depackaged.yaml modelo na próxima etapa para publicar o aplicativo 
noAWS Serverless Application Repository. Esse arquivo é semelhante ao arquivo de 
modelo original (template.yaml), mas tem uma diferença fundamental: asReadmeUrl
propriedadesCodeUriLicenseUrl, e apontam para o bucket do Amazon S3 e os objetos que contêm os 
respectivos artefatos.

O seguinte trecho de um arquivo de modelo de exemplo packaged.yaml mostra a propriedade CodeUri:

MySampleFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: s3://bucketname/fbd77a3647a4f47a352fcObjectGUID

...

Etapa 3: publicar o aplicativo
Para publicar uma versão privada do seuAWS SAM aplicativo noAWS Serverless Application Repository, 
execute o seguinte comando daAWS SAM CLI:

sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1

A saída dosam publish comando inclui um link para seu aplicativo noAWS Serverless Application 
Repository. Você também pode ir diretamente para a página deAWS Serverless Application Repository 
destino e pesquisar seu aplicativo.

Etapa 4: Compartilhar o aplicativo (opcional)
Por padrão, seu aplicativo está definido como privado, portanto, não é visível para outrasAWS contas. Para 
compartilhar sua inscrição com outras pessoas, você deve torná-la pública ou conceder permissão para 
uma lista específica deAWS contas.

Para obter informações sobre como compartilhar seu aplicativo usando oAWS CLI, consulte Exemplos 
de políticasAWS Serverless Application Repository baseadas em recursos no Guia doAWS Serverless 
Application Repository desenvolvedor. Para obter informações sobre como compartilhar seu aplicativo 
usando oAWS Management Console, consulte Compartilhamento de um aplicativo no Guia doAWS 
Serverless Application Repository desenvolvedor.

Publicar uma nova versão de um aplicativo 
existente

Depois de publicar um aplicativo noAWS Serverless Application Repository, talvez você queira publicar 
uma nova versão dele. Por exemplo, você pode ter alterado o código da função do Lambda ou adicionado 
um novo componente à arquitetura do aplicativo.
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Para atualizar um aplicativo que você publicou anteriormente, publique-o novamente usando o 
mesmo processo detalhado anteriormente. NaMetadata seção do arquivo deAWS SAM modelo, 
forneça o mesmo nome de aplicativo com o qual você o publicou originalmente, mas inclua um 
novoSemanticVersion valor.

Por exemplo, considere um aplicativo publicado com o nomeSampleApp e umSemanticVersion
de1.0.0. Para atualizar esse aplicativo, oAWS SAM modelo deve ter o nome do aplicativoSampleApp e 
umSemanticVersion de1.0.1 (ou algo diferente de1.0.0).

Tópicos adicionais
• AWS SAMPropriedades da seção de metadados do modelo (p. 433)

AWS SAMPropriedades da seção de metadados do 
modelo

AWS::ServerlessRepo::Applicationé uma chave de metadados que você pode usar para 
especificar as informações do aplicativo que você deseja publicar noAWS Serverless Application 
Repository.

Note

AWS CloudFormation funções intrínsecasNão são compatíveis com 
oAWS::ServerlessRepo::Applicationchave de metadados.

Properties
Esta tabela fornece informações sobre as propriedades doMetadataSeção do doAWS SAMTemplate. 
Esta seção é necessária para publicar aplicativos noAWS Serverless Application RepositoryUsando oAWS 
SAMCLI.

Propriedade Type Obrigatório Descrição

Name String TRUE O nome do aplicativo.

Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 140.

Padrão: "[a-zA-Z0-9\\-]+";

Description String TRUE A descrição do aplicativo.

Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 256.

Author String TRUE O nome do autor que publica o aplicativo.

Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 127.

Padrão: "^[a-z0-9](([a-z0-9]|-(?!-))*[a-
z0-9])?$";

SpdxLicenseId String FALSE Um identificador de licença válido. Para visualizar a lista 
de identificadores de licença válidos, consulteSPDX 
license listnoData Exchange de pacotes de software 
(SPDX)site.
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Propriedade Type Obrigatório Descrição

LicenseUrl String FALSE A referência a um arquivo de licença local, ou a um 
link do Amazon S3 para um arquivo de licença, que 
corresponde ao valor spdxLicenseId do seu aplicativo.

UmaAWS SAMarquivo de modelo que não foi 
empacotado usando osam packagepode ter uma 
referência a um arquivo local para essa propriedade. No 
entanto, para que um aplicativo seja publicado usando 
osam publishComando, essa propriedade deve ser 
uma referência a um bucket do Amazon S3.

Tamanho máximo: 5 MB.

Forneça um valor para esta propriedade para tornar o 
aplicativo público. Observe que você não pode atualizar 
essa propriedade após a publicação do aplicativo. 
Portanto, para adicionar uma licença a um aplicativo, 
você deve excluí-la primeiro ou publicar um novo 
aplicativo com um nome diferente.

ReadmeUrl String FALSE A referência a um arquivo readme local ou a um link 
do Amazon S3 para o arquivo readme que contém 
uma descrição mais detalhada do aplicativo e como ele 
funciona.

UmaAWS SAMarquivo de modelo que não foi 
empacotado usando osam packagepode ter 
uma referência a um arquivo local para essa 
propriedade. No entanto, a ser publicado usando osam 
publishComando, essa propriedade deve ser uma 
referência a um bucket do Amazon S3.

Tamanho máximo: 5 MB.

Labels String FALSE Os rótulos que melhoram a descoberta de aplicativos 
nos resultados da pesquisa.

Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 127. 
Número máximo de rótulos: 10.

Padrão: "^[a-zA-Z0-9+\\-_:\\/@]+$";

HomePageUrl String FALSE Um URL com mais informações sobre o aplicativo — 
por exemplo, o local do repositório do GitHub para o 
aplicativo.

SemanticVersion String FALSE A versão semântica do aplicativo. Para obter a 
especificação Versionamento semântico, consulte 
oVersionamento semânticosite.

Forneça um valor para esta propriedade para tornar o 
aplicativo público.

SourceCodeUrl String FALSE Um link para um repositório público para o código-fonte 
do aplicativo.
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Casos de uso
Esta seção lista os casos de uso para publicar aplicativos, juntamente com oMetadatapropriedades 
processadas para esse caso de uso. Propriedades que sãonãolistados para um determinado caso de uso 
são ignorados.

• Criação de um novo aplicativo— Um novo aplicativo é criado se não houver aplicativo noAWS 
Serverless Application Repositorycom um nome correspondente para uma conta.
• Name
• SpdxLicenseId
• LicenseUrl
• Description
• Author
• ReadmeUrl
• Labels
• HomePageUrl
• SourceCodeUrl
• SemanticVersion
• O conteúdo doAWS SAMtemplate (por exemplo, qualquer fonte de evento, recursos e código de 

função do Lambda)

 
• Criação de uma versão do aplicativo— Uma versão do aplicativo é criada se já houver um aplicativo 

noAWS Serverless Application Repositorycom um nome correspondente para uma contaea 
SemanticVersionéAltere.
• Description
• Author
• ReadmeUrl
• Labels
• HomePageUrl
• SourceCodeUrl
• SemanticVersion
• O conteúdo doAWS SAMtemplate (por exemplo, qualquer fonte de evento, recursos e código de 

função do Lambda)

 
• Como atualizar um aplicativo— Um aplicativo é atualizado se já houver um aplicativo noAWS Serverless 

Application Repositorycom um nome correspondente para uma contaea SemanticVersionnão éAltere.
• Description
• Author
• ReadmeUrl
• Labels
• HomePageUrl

Exemplo
Veja um exemplo do a seguir:Metadataseção :

Metadata: 
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  AWS::ServerlessRepo::Application: 
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0 
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project
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Trabalhando com serviços de 
terceiros

Esta seção fornece documentação sobre o uso doAWS Serverless Application Model (AWS SAM) com 
serviços de terceiros.

Tópicos
• AWS SAMSuporte CLI Terraform (p. 437)

AWS SAMSuporte CLI Terraform

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHubproblema.

Use a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) em seus projetos 
do Terraform para realizar depuração e teste locais de suasAWS Lambda funções e camadas.

Para saber mais sobre o Terraform, consulte:

• HashiCorp Terraform para uma visão geral do Terraform.
• Comece a usar o Terraform -AWS na documentação do desenvolvedor do Terraform para começar a 

usar o Terraform comAWS.

Tópicos
• O que é suporte deAWS SAM CLI para o Terraform? (p. 437)
• Introdução ao suporte do Terraform paraAWS SAM CLI (p. 438)
• Usando aAWS SAM CLI com o Terraform para depuração e testes locais (p. 440)
• Usando aAWS SAM CLI com Serverless.tf para depuração e teste locais (p. 443)
• AWS SAMCLI com referência Terraform (p. 443)

O que é suporte deAWS SAM CLI para o Terraform?

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHubproblema.

Use a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) em seus projetos 
do Terraform para realizar depuração e teste locais de suasAWS Lambda funções e camadas.

Tópicos
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• Depuração e testes locais comAWS SAM CLI (p. 438)
• Como aAWS SAM CLI interage com seus projetos do Terraform (p. 438)
• Benefícios do suporteAWS SAM CLI Terraform (p. 438)
• Próximas etapas (p. 438)

Depuração e testes locais comAWS SAM CLI
AAWS SAM CLI suporta os seguintes comandos para seus projetos do Terraform:

• sam build— Package os recursos do Lambda em seus projetos do Terraform para usar com aAWS SAM 
CLI para depuração e testes locais. Para obter mais informações sobre sam build, consulte mesma 
construção (p. 458).

• sam local invoke— Invoque umaAWS Lambda função uma vez. Para obter mais informações sobre sam 
local invoke, consulte sam local invoke (p. 475).

• sam local start-lambda— Inicie um endpoint local para sua função Lambda para invocar sua função 
localmente usandoAWS Command Line Interface (AWS CLI) ou SDKs. Para obter mais informações 
sobre sam local start-lambda, consulte sam local start-lambda (p. 480).

Como aAWS SAM CLI interage com seus projetos do Terraform
AAWS SAM CLI usa comandos do Terraform para inspecionar o estado do seu projeto a fim de identificar 
os recursos do Lambda com seus artefatos de origem e pacote. Opcionalmente, um recurso de metadados 
precisará ser definido em seus arquivos de configuração do Terraform para que aAWS SAM CLI faça 
referência. Com o suporteAWS SAM CLI para o Terraform, você pode:

• Usesam build para se preparar para testes locais.
• Usesam local invoke esam local start-lambda para depurar e testar suas funções do Lambda.

Benefícios do suporteAWS SAM CLI Terraform
Com o suporte deAWS SAM CLI para o Terraform, você pode depurar e testar localmente suas funções do 
Lambda imediatamente antes de aplicar e implantar suas alterações, acelerando seus processos e fluxos 
de trabalho de desenvolvimento e teste.

Próximas etapas
Para se preparar para usar aAWS SAM CLI com o Terraform, consulteConceitos básicos (p. 438).

Introdução ao suporte do Terraform paraAWS SAM 
CLI

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHubproblema.

A interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) oferece suporte à 
depuração local e ao teste deAWS Lambda funções e camadas em seus projetos do Terraform.

Tópicos
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• AWS SAMPré-requisitos do CLI Terraform (p. 439)

AWS SAMPré-requisitos do CLI Terraform
Preencha todos os pré-requisitos para começar a usar aAWS SAM CLI com seus projetos do Terraform.

1. Instale o Python 3.6 ou superior

O Python 3.6 ou mais recente é necessário para uso com aAWS SAM CLI. Para obter instruções de 
instalação, consulte Como baixar o Python no Guia para iniciantes do Python.

Verifique se o Python 3.6 ou mais recente foi adicionado ao caminho da sua máquina executando:

python --version

A saída deve exibir uma versão do Python 3.6 ou mais recente.
2. Instalar ou atualizar aAWS SAM CLI

Para verificar se você tem aAWS SAM CLI instalada, execute o seguinte:

sam --version

Se aAWS SAM CLI já estiver instalada, a saída exibirá uma versão. Para atualizar para a versão mais 
recente, consulteAtualizando aAWS SAM CLI (p. 499).

Para obter instruções sobre como instalar aAWS SAM CLI junto com todos os seus pré-requisitos, 
consulteComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

3. Instale o Terraform

Para verificar se você tem o Terraform instalado, execute o seguinte:

terraform -version

Para instalar o Terraform, consulte Instalar o Terraform na documentação do desenvolvedor do 
Terraform.

4. Instale o Docker para testes locais

AAWS SAM CLI exige o Docker para testes locais. Para instalar o Docker, consulteInstalando o 
Docker para uso com aAWS SAM CLI (p. 511).

5. Instale a ferramenta make (somente para Windows)

Makeé um gerenciador e instalador de pacotes para Windows. Para instalar usando o Chocolatey, 
consulte Usando o Chocolatey em Como instalar e usar o “Make” no Windows.

Próximas etapas

Agora você está pronto para começar a usar aAWS SAM CLI com seus projetos do Terraform. Para saber 
mais, consulte:

• Juntos melhores:AWS SAM CLI eHashiCorp Terraform — Tutorial sobre como usar aAWS SAM CLI com 
o Terraform.

• Usando aAWS SAM CLI com o Terraform para depuração e testes locais (p. 440)— Documentação 
sobre o uso daAWS SAM CLI com o Terraform.
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Usando aAWS SAM CLI com o Terraform para 
depuração e testes locais

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHubproblema.

A interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) suporta depuração 
e teste locais de suasAWS Lambda funções e camadas. Para obter uma introdução a esse recurso, 
consulteO que é suporte deAWS SAM CLI para o Terraform? (p. 437)

Tópicos
• Visão geral da depuração e dos testes locais (p. 440)
• mesmo recurso de metadados (p. 440)
• Definindo o mesmo recurso de metadados (p. 441)
• Usando aAWS SAM CLI com o Terraform (p. 441)
• Construindo seu projeto Terraform com sam build (p. 442)
• Teste local com sam local invoke (p. 442)
• Teste local com sam local start-lambda (p. 442)
• Recursos incompatíveis do Terraform (p. 443)

Visão geral da depuração e dos testes locais
O processo geral para preparar seu projeto Terraform para depuração e teste locais consiste em:

1. Determine se você precisa definir umsam metadata resource, dependendo da estrutura do seu projeto 
Terraform.

2. Determine se você precisa executarsam build, dependendo da estrutura do seu projeto Terraform.
3. Use os comandos daAWS SAM CLI compatíveis para depurar e testar localmente suas funções do 

Lambda.

Ao depurar e testar localmente, useterraform plan eterraform apply prepare e implante suas alterações.

mesmo recurso de metadados
Osam metadata resource é um tipo de recurso donull_resource Terraform opcional com base na 
estrutura do seu projeto Terraform. Para saber mais sobre esse tipo de recurso, consulte null_resource na 
documentação do Terraform.

Osam metadata resource fornece àAWS SAM CLI as informações necessárias para localizar funções 
e camadas do Lambda, junto com seu código-fonte, criar dependências e criar lógica de dentro do seu 
projeto Terraform. Se você criar seus artefatos de recursos do Lambda fora do seu projeto Terraform e 
passar esses caminhos de artefatos para osam metadata resource seu projeto Terraform, isso não será 
necessário.

Como alternativa, se usar variáveis do Terraform para definir seus artefatos do Lambda, você não 
precisa definir umasam metadata resource. AAWS SAM CLI utilizará essas variáveis do Terraform. Para 
obter mais informações sobre as variáveis do Terraform, consulte TF_VAR_namea Documentação do 
desenvolvedor do Terraform
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Caso contrário, se você criar suas funções e camadas do Lambda de dentro do seu projeto Terraform,sam 
metadata resource elas serão necessárias para cada função e camada.

Definindo o mesmo recurso de metadados
Use as diretrizes a seguir ao definir seusam metadata resource:

• Dê um nomesam metadata resource inicialsam_metadata_ para aAWS SAM CLI para identificá-la 
como umasam metadata resource.

• Defina suas propriedades dentro dotriggers bloco.
• Defina sua função Lambda ou lógica de construção de camadas com odepends_on argumento.

Aqui está uma estrutura básicasam metadata resource de modelo:

resource "null_resource" "sam_metadata_..." { 
  triggers = { 
    resource_name = resource_name
    resource_type = resource_type
    original_source_code = original_source_code
    built_output_path = built_output_path
  } 
  depends_on = [ 
    null_resource.build_lambda_function # ref to your build logic 
  ]
}

Os detalhessam metadata resource variam de acordo com o tipo de recurso do Lambda (função ou 
camada) e o tipo de embalagem (ZIP ou imagem). Para obter mais informações sobre como definir esse 
recurso, junto com exemplos, consultemesmo recurso de metadados (p. 444).

Usando aAWS SAM CLI com o Terraform
As principais propriedades que você precisa definir ao usar comandos deAWS SAM CLI compatíveis são:

• --hook-name
• --beta-features

Essas propriedades podem ser definidas na linha de comando ao executar comandos daAWS SAM 
CLI ou em seusamconfig.toml arquivo. Adicione o seguinte para definir essas propriedades em 
seusamconfig.toml arquivo:

version = 0.1
[default]
[default.build.parameters]
hook_name = "terraform"
beta_features = true

Opcionalmente, configure essas propriedades ao usar aAWS SAM CLI com comandos compatíveis. Veja 
os exemplos a seguir para definir essas propriedades na sua linha de comando:

# Using sam build with Terraform
sam build --hook-name terraform --beta-features

# Using sam local invoke with Terraform
sam local invoke --hook-name terraform --beta-features
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# Using sam local start-lambda with Terraform
sam local start-lambda --hook-name terraform --beta-features

Se você não permitir recursos beta, aAWS SAM CLI solicitará que você se inscreva ao definir a--hook-
name opção:

Supporting Terraform applications is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed using AWS SAM CLI with terraform application.
You can also enable this beta feature with 'sam local invoke --beta-features'. [y/N]: y

Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/service-
terms/.

Construindo seu projeto Terraform com sam build
sam buildA execução para inicializar seu projeto Terraform para depuração e teste locais só é necessária 
se você definir umsam metadata resource. Caso contrário,sam build a execução não é necessária.

Para criar comsam build, execute o seguinte no diretório raiz do seu projeto Terraform:

sam build --hook-name terraform --beta-features lambda-resource-id

Opcionalmente, você pode fornecer a função ou camadaid do Lambda a 
ser construída. Os IDs aceitos são o nome da função Lambda ou o endereço 
completo do recurso do Terraform, comoaws_lambda_function.list_books
oumodule.list_book_function.aws_lambda_function.this[0].

Note

Ao ser executadosam build, seusam metadata resourcedepends_on argumento deve se referir à 
sua lógica de criação de recursos do Lambda.

Para obter mais informações sobre sam build, consulte mesma construção (p. 458).

Teste local com sam local invoke
Note

Para usar aAWS SAM CLI para testar localmente, você deve ter o Docker instalado e configurado. 
Para obter instruções, consulte Instalando o Docker para uso com aAWS SAM CLI (p. 511).

Veja a seguir um exemplo de como testar a função do Lambda localmente ao transmitir um evento:

sam local invoke --hook-name terraform --beta-features hello_world_function -e events/
event.json -

Para obter mais informações sobre sam local invoke, consulte sam local invoke (p. 475).

Teste local com sam local start-lambda
Veja a seguir um exemplo de como testar a função do Lambda localmente com aAWS CLI:

# Start Lambda
sam local start-lambda --hook-name terraform --beta-features hello_world_function  
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# Test locally
aws lambda invoke --function-name hello_world_function --endpoint-url 
 http://127.0.0.1:3001/ response.json --cli-binary-format raw-in-base64-out --payload 
 file://events/event.json 

Para obter mais informações sobre sam local start-lambda, consulte sam local start-lambda (p. 480).

Recursos incompatíveis do Terraform
Os seguintes recursos do Terraform não são suportados no momento:

• Funções Lambda vinculadas a várias camadas.
• Terraforme os valores locais.

Usando aAWS SAM CLI com Serverless.tf para 
depuração e teste locais

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHubproblema.

A interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) pode ser usada 
com módulos Serverless.tf para depuração local e teste de suasAWS Lambda funções e camadas. Os 
seguintes comandos daAWS SAM CLI são suportados:

• sam local invoke
• sam local start-lambda

Para começar a usar aAWS SAM CLI com seus módulos Serverless.tf, atualize para a versão mais recente 
Serverless.tf e aAWS SAM CLI.

Note

A versão 4.6.0 e superior do Serverless.TF suporta a integração com aAWS SAM CLI.

Para saber mais sobre Serverless.tf, consulte o terraform-aws-lambda-module.

AWS SAMCLI com referência Terraform

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHub problema.

Esta seção é a referência para usar a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando 
(AWS SAMCLI) com o Terraform para depuração e teste locais.

AWS SAMreferência de recursos suportados
A documentação de referência para recursos deAWS SAM CLI compatíveis com o Terraform pode ser 
encontrada aqui:
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• mesma construção (p. 458)
• sam local invoke (p. 475)
• sam local start-lambda (p. 480)

Referência específica do Terraform
A documentação de referência específica para usar aAWS SAM CLI com o Terraform pode ser encontrada 
aqui:

• mesmo recurso de metadados (p. 444)

mesmo recurso de metadados

O suporte do Terraform está em prévia de lançamento para aAWS SAM CLI e sujeito a alterações. Para 
fornecer feedback e enviar solicitações de recursos, crie um GitHubproblema.

Esta página contém informações de referência para o tipo desam metadata resource recurso usado com 
projetos do Terraform.

• Para obter uma introdução ao uso da interface de linha deAWS Serverless Application Model 
comando (AWS SAMCLI) com o Terraform, consulteO que é suporte deAWS SAM CLI para o 
Terraform? (p. 437).

• Para usar aAWS SAM CLI com o Terraform, consulteUsando aAWS SAM CLI com o Terraform para 
depuração e testes locais (p. 440).

Tópicos
• Argumentos (p. 444)
• Exemplos (p. 445)

Argumentos

Argumento Descrição

built_output_path O caminho para os artefatos construídos pela suaAWS Lambda função.

docker_build_args Sequência decodificada do objeto JSON dos argumentos de construção 
do Docker. Esse argumento é opcional.

docker_context O caminho para o diretório que contém o contexto de construção da 
imagem do Docker.

docker_file O caminho para o arquivo Docker. Esse caminho é relativo 
aodocker_context caminho.

Esse argumento é opcional. O valor padrão é Dockerfile.

docker_tag O valor da tag de imagem Docker criada. Este valor é opcional.

depends_on O caminho para o recurso de construção da sua função ou camada 
do Lambda. Para saber mais, consulte Odepends_on argumento na 
documentação do Terraform.
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Argumento Descrição

original_source_code O caminho para onde sua função Lambda está definida. Esse valor pode 
ser uma string, uma matriz de strings ou um objeto JSON decodificado 
como uma string.

• Para matrizes de strings, somente o primeiro valor é usado, pois vários 
caminhos de código não são suportados.

• Para objetos JSON, o tambémsource_code_property deve ser 
definido.

resource_name O nome da função Lambda.

resource_type O formato do seu tipo de pacote de funções do Lambda. Os valores 
aceitos são:

• IMAGE_LAMBDA_FUNCTION
• LAMBDA_LAYER
• ZIP_LAMBDA_FUNCTION

source_code_property O caminho para o código do recurso Lambda no objeto JSON. Defina 
essa propriedade quandooriginal_source_code for um objeto JSON.

Exemplos

O recurso de metadados do sam faz referência a uma função do Lambda usando o tipo de pacote 
ZIP

# Lambda function resource
resource "aws_lambda_function" "tf_lambda_func" { 
  filename = "${path.module}/python/hello-world.zip" 
  handler = "index.lambda_handler" 
    runtime = "python3.8" 
    function_name = "function_example" 
    role = aws_iam_role.iam_for_lambda.arn 
    depends_on = [ 
      null_resource.build_lambda_function # function build logic 
    ]
}

# sam metadata resource
resource "null_resource" "sam_metadata_function_example" { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_function.function_example" 
    resource_type = "ZIP_LAMBDA_FUNCTION" 
    original_source_code = "${path.module}/python" 
    built_output_path = "${path.module}/building/function_example" 
  } 
  depends_on = [ 
    null_resource.build_lambda_function # function build logic 
  ]
}

O recurso de metadados do sam faz referência a uma função do Lambda usando o tipo de pacote 
de imagem

resource "null_resource" "sam_metadata_function { 
  triggers = { 
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    resource_name = "aws_lambda_function.image_function" 
    resource_type = "IMAGE_LAMBDA_FUNCTION" 
    docker_context = local.lambda_src_path 
    docker_file = "Dockerfile" 
    docker_build_args = jsonencode(var.build_args) 
    docker_tag = "latest" 
  }
}

mesmo recurso de metadados referenciando uma camada Lambda

resource "null_resource" "sam_metadata_layer1" { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_layer_version.layer" 
    resource_type = "LAMBDA_LAYER" 
    original_source_code = local.layer_src 
    built_output_path = "${path.module}/${layer_build_path}" 
  } 
  depends_on = [null_resource.layer_build]
}
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Exemplo de aplicações sem servidor
Os exemplos a seguir mostram como baixar, testar e implantar vários aplicativos adicionais sem servidor, 
incluindo como configurar fontes eAWS recursos de eventos.

Tópicos
• Processar eventos do DynamoDB (p. 447)
• Processar eventos do Amazon S3 (p. 449)

Processar eventos do DynamoDB

Com esse aplicativo de exemplo, você se baseia no que aprendeu na visão geral e no guia de Início 
Rápido e instala outro aplicativo de exemplo. Esse aplicativo consiste em uma função Lambda que é 
invocada por uma fonte de eventos de tabela do DynamoDB. A função Lambda é muito simples: ela 
registra dados que foram passados por meio da mensagem de origem do evento.

Este exercício mostra como imitar mensagens de origem de eventos que são passadas para as funções do 
Lambda quando são invocadas.

Antes de começar
Verifique se você concluiu a configuração necessária noComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Etapa 1: Inicializar o aplicativo
Nesta seção, você baixa o pacote do aplicativo, que consiste em umAWS SAM modelo e código do 
aplicativo.

Como inicializar o aplicativo

1. Execute o seguinte comando em um prompt de comando da CLI do AWS SAM.

sam init \
--location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-dynamodb-python \
--no-input

Observe quegh: no comando acima é expandido para o GitHub urlhttps://github.com/.
2. Revise o conteúdo do diretório criado pelo comando (dynamodb_event_reader/):

• template.yaml— Define doisAWS recursos que o aplicativo Read DynamoDB precisa: uma 
função Lambda e uma tabela do DynamoDB. O modelo também define o mapeamento entre os dois 
recursos.

• read_dynamodb_event/diretório — Contém o código do aplicativo DynamoDB.
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Etapa 2: Testar o aplicativo localmente
Para testes locais, use aAWS SAM CLI para gerar um exemplo de evento do DynamoDB e invocar a 
função Lambda:

sam local generate-event dynamodb update | sam local invoke --event - ReadDynamoDBEvent

Ogenerate-event comando cria uma mensagem de origem do evento de teste, como as mensagens 
que são criadas quando todos os componentes são implantados naAWS nuvem. Essa mensagem de 
origem do evento é enviada para a função Lambda ReadDynamo DBEvent.

Verifique se as mensagens esperadas estão impressas no console, com base no código-fonte emapp.py.

Etapa 3: Package o aplicativo
Depois de testar seu aplicativo localmente, você usa aAWS SAM CLI para criar um pacote de implantação, 
que você usa para implantar o aplicativoAWS na nuvem.

Como criar um pacote de implantação do Lambda

1. Crie um bucket do S3 no local onde deseja salvar o código empacotado. Se você quiser usar um 
bucket do S3 existente, ignore esta etapa.

aws s3 mb s3://bucketname

2. Crie o pacote de implantação executando o comando dapackage CLI a seguir no prompt de 
comando.

sam package \ 
    --template-file template.yaml \ 
    --output-template-file packaged.yaml \ 
    --s3-bucket bucketname

Você especifica o novo arquivo de modelopackaged.yaml,, ao implantar o aplicativo na próxima 
etapa.

Etapa 4: Implantar o aplicativo
Agora que você criou o pacote de implantação, você o usa para implantar o aplicativo naAWS nuvem. Em 
seguida, você testa o aplicativo.

Como implantar o aplicativo sem servidor naAWS nuvem

• NaAWS SAM CLI, use o comandodeploy CLI para implantar todos os recursos que você definiu no 
modelo.

sam deploy \ 
    --template-file packaged.yaml \ 
    --stack-name sam-app \ 
    --capabilities CAPABILITY_IAM \ 
    --region us-east-1

No comando, o--capabilities parâmetro permiteAWS CloudFormation criar uma função do IAM.
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AWS CloudFormationcria osAWS recursos definidos no modelo. Você pode acessar os nomes desses 
recursos noAWS CloudFormation console.

Para testar o aplicativo sem servidor naAWS nuvem

1. Abra o console do DynamoDB.
2. Insira um registro na tabela que acabou de ser criada.
3. Vá até a guia Métricas da tabela e escolha Exibir todas as CloudWatch métricas. No CloudWatch 

console, escolha Registros para poder visualizar a saída do registro.

Next steps (Próximas etapas)
OAWS SAM GitHub repositório contém aplicativos de exemplo adicionais para você baixar e experimentar. 
Para acessar esse repositório, veja AWS SAMexemplos de aplicativos.

Processar eventos do Amazon S3
Com esse aplicativo de exemplo, você se baseia no que aprendeu nos exemplos anteriores e instala um 
aplicativo mais complexo. Esse aplicativo consiste em uma função Lambda que é invocada por uma fonte 
de eventos de upload de objeto do Amazon S3. Este exercício mostra como acessarAWS recursos e fazer 
chamadas deAWS serviço por meio de uma função Lambda.

Esse exemplo de aplicativo sem servidor processa eventos de criação de objetos no Amazon S3. Para 
cada imagem enviada para um bucket, o Amazon S3 detecta o evento criado pelo objeto e invoca 
uma função Lambda. A função Lambda invoca o Amazon Rekognition para detectar texto que está na 
imagem. Em seguida, ele armazena os resultados retornados pelo Amazon Rekognition em uma tabela do 
DynamoDB.

Note

Com esse aplicativo de exemplo, você executa as etapas em uma ordem ligeiramente diferente 
da dos exemplos anteriores. A razão para isso é que esse exemplo exige queAWS os recursos 
sejam criados e as permissões do IAM sejam configuradas antes que você possa testar a função 
do Lambda localmente. Vamos aproveitarAWS CloudFormation para criar os recursos e configurar 
as permissões para você. Caso contrário, você precisaria fazer isso manualmente antes de testar 
a função Lambda localmente.
Como esse exemplo é mais complicado, certifique-se de que você esteja familiarizado com a 
instalação dos aplicativos de exemplo anteriores antes de executá-lo.

Antes de começar
Confirme que você concluiu a configuração necessária noComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Etapa 1: Inicializar o aplicativo
Nesta seção, baixe o exemplo de aplicativo, que consiste em um modelo do AWS SAM e no código do 
aplicativo.

Como inicializar o aplicativo

1. Execute o seguinte comando em um prompt de comando da CLI do AWS SAM.
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sam init \
--location https://github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-s3-rekognition-dynamodb-
python \
--no-input

2. Revise o conteúdo do diretório criado pelo comando (aws_sam_ocr/):

• template.yaml— Define trêsAWS recursos que o aplicativo Amazon S3 precisa: uma função 
Lambda, um bucket do Amazon S3 e uma tabela do DynamoDB. O modelo também define os 
mapeamentos e as permissões entre esses recursos.

• src/diretório — Contém o código do aplicativo do Amazon S3.
• SampleEvent.json— A fonte do evento de amostra, usada para testes locais.

Etapa 2: Package o aplicativo
Antes de testar esse aplicativo localmente, você deve usar aAWS SAM CLI para criar um pacote de 
implantação, que você usa para implantar o aplicativoAWS na nuvem. Essa implantação cria osAWS 
recursos e as permissões necessários para testar o aplicativo localmente.

Como criar um pacote de implantação do Lambda

1. Crie um bucket do S3 no local onde deseja salvar o código empacotado. Se você quiser usar um 
bucket do S3 existente, ignore esta etapa.

aws s3 mb s3://bucketname

2. Crie o pacote de implantação executando o comando dapackage CLI a seguir no prompt de comando 
no prompt de comando.

sam package \ 
    --template-file template.yaml \ 
    --output-template-file packaged.yaml \ 
    --s3-bucket bucketname

Você especifica o novo arquivo de modelopackaged.yaml,, ao implantar o aplicativo na próxima 
etapa.

Etapa 3: implantar o aplicativo
Agora que você criou o pacote de implantação, você o usa para implantar o aplicativo naAWS nuvem. Em 
seguida, você testa o aplicativo invocando-o naAWS nuvem.

Como implantar o aplicativo sem servidor naAWS nuvem

• NaAWS SAM CLI, use odeploy comando para implantar todos os recursos que você definiu no 
modelo.

sam deploy \ 
    --template-file packaged.yaml \ 
    --stack-name aws-sam-ocr \ 
    --capabilities CAPABILITY_IAM \ 
    --region us-east-1

450



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
Etapa 4: testar o aplicativo localmente

No comando, o--capabilities parâmetro permiteAWS CloudFormation criar uma função do IAM.

AWS CloudFormationcria osAWS recursos definidos no modelo. Você pode acessar os nomes desses 
recursos noAWS CloudFormation console.

Para testar o aplicativo sem servidor naAWS nuvem

1. Carregue-o no bucket do Amazon S3 que você criou para esse aplicativo de exemplo.
2. Abra o console do DynamoDB e encontre a tabela que foi criada. Consulte a tabela para ver os 

resultados retornados pelo Amazon Rekognition.
3. Verifique se a tabela do DynamoDB contém novos registros que contêm texto que o Amazon 

Rekognition encontrou na imagem enviada.

Etapa 4: testar o aplicativo localmente
Antes de testar o aplicativo localmente, você deve primeiro recuperar os nomes dosAWS recursos que 
foram criados peloAWS CloudFormation.

• Recupere o nome da chave do Amazon S3 e o nome do bucket deAWS CloudFormation. Modifique 
oSampleEvent.json arquivo substituindo os valores da chave do objeto, do nome do bucket e do ARN 
do bucket.

• Recupere o nome da tabela do DynamoDB. Esse nome é usado para osam local invoke comando a 
seguir.

Use aAWS SAM CLI para gerar um exemplo de evento do Amazon S3 e invocar a função Lambda:

TABLE_NAME=Table name obtained from AWS CloudFormation console sam local invoke --event 
 SampleEvent.json

ATABLE_NAME= parte define o nome da tabela do DynamoDB. O--event parâmetro especifica o arquivo 
que contém a mensagem do evento de teste a ser passada para a função Lambda.

Agora você pode verificar se os registros esperados do DynamoDB foram criados com base nos resultados 
retornados pelo Amazon Rekognition.

Next steps (Próximas etapas)
OAWS SAM GitHub repositório contém aplicativos de exemplo adicionais para você baixar e experimentar. 
Para acessar esse repositório, veja AWS SAMexemplos de aplicativos.
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AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK)

Você pode usar aAWS SAM CLI para testar e criar localmente aplicativos sem servidor definidos 
usandoAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) o. Como aAWS SAM CLI funciona dentro da estrutura 
doAWS CDK projeto, você ainda pode usar o AWS CDKToolkit para criar, modificar e implantar seusAWS 
CDK aplicativos.

Para obter informações sobre como instalar e configurar oAWS CDK, consulte Introdução aoAWS CDK no
Guia doAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) desenvolvedor.

Note

AAWS SAM CLI suportaAWS CDK v1 a partir da versão 1.135.0 eAWS CDK v2 a partir da versão 
2.0.0.

Tópicos
• Começando comAWS SAM e oAWS CDK (p. 452)
• Testar localmenteAWS CDKaplicativos (p. 454)
• DesenvolvimentoAWS CDKaplicativos (p. 456)
• ImplantaçãoAWS CDKaplicativos (p. 456)

Começando comAWS SAM e oAWS CDK
Este tópico descreve o que você precisa para usar aAWS SAM CLI comAWS CDK aplicativos e fornece 
instruções para criar e testar localmente umAWS CDK aplicativo simples.

Pré-requisitos
Para usar aAWS SAM CLI comAWS CDK, você deve instalar aAWS CDK e aAWS SAM CLI.

• Para obter informações sobre a instalação doAWS CDK, consulte Introdução aoAWS CDK no Guia 
doAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) desenvolvedor.

• Para obter informações sobre a instalação daAWS SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS 
SAM (p. 17).

Criando e testando localmente umAWS CDK aplicativo
Para testar localmente umAWS CDK aplicativo usando aAWS SAM CLI, você deve ter umAWS CDK 
aplicativo que contenha uma função Lambda. Use as etapas a seguir para criar umAWS CDK aplicativo 
básico com uma função Lambda. Para obter mais informações, consulte Criação de um aplicativo sem 
servidor usando oAWS CDK no Guia doAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Desenvolvedor.

Note

AAWS SAM CLI suportaAWS CDK v1 a partir da versão 1.135.0 eAWS CDK v2 a partir da versão 
2.0.0.
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Etapa 1: Criar um aplicativo do AWS CDK
Neste tutorial, inicialize umAWS CDK aplicativo que usa TypeScript.

Comando para executar:

AWS CDK v2

mkdir cdk-sam-example
cd cdk-sam-example
cdk init app --language typescript

AWS CDK v1

mkdir cdk-sam-example
cd cdk-sam-example
cdk init app --language typescript
npm install @aws-cdk/aws-lambda

Etapa 2: Adicionar uma função do Lambda ao aplicativo
Substitualib/cdk-sam-example-stack.ts o código pelo seguinte:

AWS CDK v2

import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as lambda from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';

export class CdkSamExampleStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_7, 
      handler: 'app.lambda_handler', 
      code: lambda.Code.fromAsset('./my_function'), 
    }); 
  }
}

AWS CDK v1

import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import * as lambda from '@aws-cdk/aws-lambda';

export class CdkSamExampleStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_7, 
      handler: 'app.lambda_handler', 
      code: lambda.Code.fromAsset('./my_function'), 
    }); 
  }
}
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Etapa 3: Adicionar seu código de função do Lambda
Crie um diretório chamado my_function. Nesse diretório, crie um arquivo chamado app.py.

Comando para executar:

mkdir my_function
cd my_function
touch app.py

Adicione o seguinte código a app.py:

def lambda_handler(event, context): 
    return "Hello from SAM and the CDK!"

Etapa 4: testar sua função do Lambda
Você pode usar aAWS SAM CLI para invocar localmente uma função Lambda que você define em umAWS 
CDK aplicativo. Para fazer isso, você precisa do identificador de construção da função e do caminho para 
seuAWS CloudFormation modelo sintetizado.

Comando para executar:

cdk synth --no-staging

sam local invoke MyFunction --no-event -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json

Exemplo de saída:

Invoking app.lambda_handler (python3.7) 
      
START RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2 Version: $LATEST
"Hello from SAM and the CDK!"
END RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2
REPORT RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2 Init Duration: 0.32 ms Duration: 
 177.47 ms Billed Duration: 178 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB

Para obter mais informações sobre as opções disponíveis para testarAWS CDK aplicativos usando aAWS 
SAM CLI, consulteTestar localmenteAWS CDKaplicativos (p. 454).

Testar localmenteAWS CDKaplicativos
Você pode usar oAWS SAMCLI para testar localmente seuAWS CDKaplicativos executando os seguintes 
comandos do diretório raiz do projeto doAWS CDKaplicação:

• sam local invoke (p. 475)
• mesma API de inicialização local (p. 477)
• sam local start-lambda (p. 480)

Antes de executar qualquer um dossam localcomandos com umAWS CDKaplicativo, você deve 
executarcdk synth.
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Ao executarsam local invokevocê precisa do identificador de construção da função que deseja invocar e do 
caminho para o sintetizadoAWS CloudFormationTemplate Template Se o aplicativo usar pilhas aninhadas, 
para resolver conflitos de nomenclatura, você também precisará do nome da pilha onde a função está 
definida.

Uso:

# Invoke the function FUNCTION_IDENTIFIER declared in the stack STACK_NAME
sam local invoke [OPTIONS] [STACK_NAME/FUNCTION_IDENTIFIER]

# Start all APIs declared in the AWS CDK application
sam local start-api -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json [OPTIONS]

# Start a local endpoint that emulates AWS Lambda
sam local start-lambda -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json [OPTIONS]

Exemplo
Considere pilhas e funções declaradas com a seguinte amostra:

app = new HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack", 
   ...
)
class HelloCdkStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
    ... 
    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
        ... 
    }); 

    new HelloCdkNestedStack(this, 'HelloNestedStack' ,{ 
        ...  
    });
}

class HelloCdkNestedStack extends cdk.NestedStack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.NestedStackProps) { 
    ... 
    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
        ... 
    }); 
    new lambda.Function(this, 'MyNestedFunction', { 
        ... 
    });
}

Os comandos a seguir invocam localmente as funções do Lambda definidas no exemplo apresentado 
acima:

# Invoke MyFunction from the HelloCdkStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json MyFunction

# Invoke MyNestedFunction from the HelloCdkNestedStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json MyNestedFunction

# Invoke MyFunction from the HelloCdkNestedStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json HelloNestedStack/MyFunction
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DesenvolvimentoAWS CDKaplicativos
OAWS SAMA CLI fornece suporte para a construção de funções e camadas do Lambda definidas em 
seuAWS CDKaplicação commesma construção (p. 458).

Para funções do Lambda que usam artefatos zip, executecdk synthantes de corrersam 
localComandos do .sam buildnão é necessário.

Se suas receitasAWS CDKaplicativo usa funções com o tipo de imagem, executecdk synthe, em 
seguida, executesam buildantes de corrersam localComandos do . Quando você corresam 
build,AWS SAMnão constrói funções ou camadas do Lambda que usam construções específicas de 
tempo de execução, por exemplo,Função nodeJS.sam buildnão oferece suporte aoativos empacotados.

Exemplo
Execute o seguinte comando naAWS CDKo diretório raiz do projeto constrói o aplicativo.

sam build -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json

ImplantaçãoAWS CDKaplicativos
OAWS SAMA CLI não é compatível com a implantaçãoAWS CDKaplicativos. Usar ocdk deploypara 
implantar seu aplicativo. Para obter mais informações, consulteAWS CDKKit de ferramentas (comando 
cdk)noAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)Guia do desenvolvedor
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Referência do AWS SAM
AWS SAMespecificação

AAWS SAM especificação é de código aberto sob a licença do Apache 2.0. A versão atual daAWS SAM 
especificação está disponível noAWS Serverless Application Model(AWS SAM) especificação (p. 97).

AWS SAMmodelos são uma extensão dosAWS CloudFormation modelos. Para obter a referência 
completa dosAWS CloudFormation modelos, consulte Referência do modelo no GuiaAWS CloudFormation 
do usuário.

AWS SAMReferência de comandos da CLI
A Interface de Linha deAWS Serverless Application Model Comando (AWS SAMCLI) é uma ferramenta de 
linha de comando que você pode usar comAWS SAM modelos e integrações de terceiros suportadas para 
criar e executar seus aplicativos sem servidor.

Você pode usar os comandos daAWS SAM CLI para desenvolver, testar e implantar seus aplicativos sem 
servidor noNuvem AWS. Veja osAWS SAM seguintes exemplos:

• sam init— Se você for um usuário iniciante daAWS SAM CLI, poderá executar osam init comando 
sem nenhum parâmetro para criar um aplicativo Hello World. O comando gera umAWS SAM modelo 
pré-configurado e um exemplo de código de aplicativo no idioma escolhido.

• sam local invokeesam local start-api — Use esses comandos para testar o código do 
aplicativo localmente, antes de implantá-lo noNuvem AWS.

• sam logs— Use esse comando para buscar registros que sua função Lambda gera. Isso pode ajudá-lo 
a testar e depurar seu aplicativo depois de implantá-lo noNuvem AWS.

• sam package— Use esse comando para agrupar o código e as dependências do aplicativo em um
pacote de implantação. Você precisa do pacote de implantação para carregar seu aplicativo noNuvem 
AWS.

• sam deploy— Use esse comando para implantar seu aplicativo sem servidor noNuvem AWS. Ele cria 
osAWS recursos e define as permissões e outras configurações definidas noAWS SAM modelo.

Para obter instruções sobre como instalar aAWS SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS 
SAM (p. 17).

AWS SAMmodelos de política
Com oAWS SAM, você pode escolher entre uma lista de modelos de política para definir o escopo das 
permissões de suaAWS Lambda função para os recursos que seu aplicativo usa.

Tópicos
• AWS Serverless Application Model(AWS SAM) especificação (p. 97)
• AWS SAMReferência de comandos da EB (p. 458)
• AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495)
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• AWS SAMreferência do conector (p. 507)
• AWS SAMmodelos de política (p. 314)
• Repositórios de imagens (p. 515)
• Telemetria naAWS SAMCLI (p. 519)
• Gerenciar acesso e permissões de acesso a recursos (p. 307)

Referência da CLI do AWS SAM
Esta seção é a referência para a interface de linha deAWS Serverless Application Model comando (AWS 
SAMCLI).

Tópicos
• AWS SAMReferência de comandos da EB (p. 458)
• AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495)
• Gerenciando versões daAWS SAM CLI (p. 498)
• Configurar oAWScredenciais (p. 503)
• AWS SAMSolução de problemas de CLI (p. 504)

AWS SAMReferência de comandos da EB
Esta seção é a referência para os comandos daAWS SAM CLI. Para obter instruções sobre como instalar 
aAWS SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Tópicos
• mesma construção (p. 458)
• sam delete (p. 462)
• sam deploy (p. 462)
• sam init (p. 466)
• mesma lista (p. 468)
• um evento gerado no mesmo local (p. 474)
• sam local invoke (p. 475)
• mesma API de inicialização local (p. 477)
• sam local start-lambda (p. 480)
• sam logs (p. 482)
• sam package (p. 484)
• bootstrap do IAM pipeline (p. 486)
• O pipeline sam init (p. 489)
• sam publish (p. 489)
• mesma sincronização (p. 490)
• sam rastreamentos (p. 494)
• sam validate (p. 494)

mesma construção
Opções para oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam 
build.
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• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam build comandoAWS SAM CLI, consulteUsar o sam 

build (p. 45).

Uso

$ sam build <arguments> <options>

Argumentos

Argumento Descrição

RESOURCE_LOGICAL_ID Opcional. InstruiAWS SAM a criação de um único recurso declarado 
noAWS SAM modelo. Os artefatos de construção para o recurso 
especificado serão os únicos disponíveis para comandos subsequentes 
no fluxo de trabalho, ou seja,sam packagesam deploy e.

Opções

Opção Descrição

--hook-name TEXT O nome do gancho usado para estender a funcionalidade daAWS SAM 
CLI.

Valores aceitos:terraform.

--skip-prepare-infra Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver 
sido feita. Use com a--hook-name opção.

-b, --build-dir 
DIRECTORY

O caminho para um diretório em que os artefatos construídos são 
armazenados. Esse diretório e todo o seu conteúdo são removidos com 
essa opção.

-s, --base-dir 
DIRECTORY

Resolve caminhos relativos ao código-fonte da função ou da camada 
em relação a esse diretório. Use essa opção se quiser alterar a forma 
como os caminhos relativos às pastas de código-fonte são resolvidos. Por 
padrão, os caminhos relativos são resolvidos com relação à localização 
doAWS SAM modelo.

Além dos recursos no aplicativo raiz ou na pilha que você está criando, 
essa opção também aplica aplicativos ou pilhas aninhadas.

Essa opção se aplica aos seguintes tipos e propriedades de recursos:

• Tipo de recurso:AWS::Serverless::Function
Propriedade:CodeUri

• Tipo de recurso: Atributo doAWS::Serverless::Function
recurso:Metadata Entrada:DockerContext

• Tipo de recurso:AWS::Serverless::LayerVersion
Propriedade:ContentUri

• Tipo de recurso:AWS::Lambda::Function Propriedade:Code
• Tipo de recurso:AWS::Lambda::LayerVersion

Propriedade:Content
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Opção Descrição

-u, --use-container Se suas funções dependem de pacotes que têm dependências 
compiladas nativamente, use essa opção para criar sua função dentro de 
um contêiner Docker semelhante ao Lambda.

-e, --container-env-
var TEXT

Variáveis de ambiente a serem passadas para o contêiner de construção. 
Especifique essa opção várias vezes. Cada instância dessa opção usa 
um par chave-valor, em que a chave é a variável de recurso e ambiente, 
e o valor é o valor da variável de ambiente. Por exemplo: --container-
env-var Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1 --container-env-
var Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2.

Essa opção só se aplica se a--use-container opção for especificada, 
caso contrário, ocorrerá um erro.

-ef, --container-env-
var-file PATH

O caminho e o nome do arquivo JSON que contém valores para as 
variáveis de ambiente do contêiner. Para obter mais informações sobre 
arquivos de variáveis de ambiente de contêiner, consultearquivo de 
ambiente de contêiner (p. 383).

Essa opção só se aplica se a--use-container opção for especificada, 
caso contrário, ocorrerá um erro.

--build-image TEXT O URI da imagem de contêiner que você deseja extrair para a construção. 
Por padrão,AWS SAM extrai a imagem de contêiner do Amazon ECR 
Public. Use essa opção para extrair a imagem de outro local.

Especifique essa opção várias vezes. Cada instância dessa opção 
pode usar uma string ou um par de valores-chave. Se você especificar 
uma string, ela será a URI da imagem do contêiner a ser usada para 
todos os recursos em seu aplicativo. Por exemplo, sam build --
use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-
image-python3.8. Se você especificar um par chave-valor, a chave 
será o nome do recurso e o valor será o URI da imagem do contêiner 
a ser usada para esse recurso. Por exemplo, sam build --use-
container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-
build-image-python3.8. Com pares de valores-chave, você pode 
especificar diferentes imagens de contêiner para diferentes recursos.

Essa opção só se aplica se a--use-container opção for especificada, 
caso contrário, ocorrerá um erro.

-m, --manifest PATH O caminho para um arquivo de manifesto de dependência personalizado 
(por exemplo, package.json) a ser usado em vez do padrão.

-t, --template-file, 
--template PATH

O caminho e o nome do arquivo deAWS SAM modelo[default: 
template.[yaml|yml]]. Essa opção não é compatível com--hook-
name.

--parameter-overrides (Opcional) Uma string que contém substituições deAWS CloudFormation 
parâmetros codificadas como pares de valores-chave. Usa o 
mesmo formato que oAWS Command Line Interface (AWS CLI). 
Por exemplo: 'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue
=MyKeyParameterKey =InstanceType,ParameterValue
=t1.micro'. Essa opção não é compatível com--hook-name.
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Opção Descrição

--skip-pull-image Especifica se o comando deve ignorar a extração da imagem mais recente 
do Docker para o tempo de execução do Lambda.

--docker-network TEXT Especifica o nome ou a ID de uma rede Docker existente à qual os 
contêineres do Lambda Docker devem se conectar, junto com a rede de 
bridge padrão. Se não for especificado, os contêineres do Lambda se 
conectarão somente à rede de Docker de ponte padrão.

--beta-features | --
no-beta-features

Permita ou negue recursos beta.

--parallel Construções parallel habilitadas. Use essa opção para criar as funções e 
camadas do seuAWS SAM modelo em parallel. Por padrão, as funções e 
camadas são construídas em sequência.

--cached | --no-
cached

Habilite ou desabilite compilações em cache. Use essa opção para 
reutilizar artefatos de construção que não foram alterados em relação 
às compilações anteriores. AWS SAMavalia se você alterou algum 
arquivo no diretório do seu projeto. Por padrão, as compilações não 
são armazenadas em cache. Se a--no-cached opção for invocada, 
ela substituirá acached = true configuração em samcofig.toml.
Observação:AWS SAM não avalia se você alterou módulos de 
terceiros dos quais seu projeto depende, quando você não forneceu 
uma versão específica. Por exemplo, se sua função Python incluir 
umrequirements.txt arquivo com a entradarequests=1.x
e a versão mais recente do módulo de solicitação mudar de1.1
para1.2,AWS SAM não extrairá a versão mais recente até que você 
execute uma compilação sem cache.

--cache-dir O diretório em que os artefatos de cache são armazenados quando--
cached é especificado. O diretório de cache padrão é.aws-sam/cache.

-x, --exclude O nome do (s) recurso (s) a ser excluído da compilação do SAM CLI. Por 
exemplo, se seu modelo contiverFunction1Function2,,Function3
e você executarsam build --exclude Function2, 
somenteFunction1 eFunction3 será construído.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.

--region TEXT AAWS região para a qual se deslocar. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é 
"samconfig.toml" na raiz do diretório do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--debug Ativa o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração 
geradas pelaAWS SAM CLI e para exibir carimbos de data e hora.

--help Mostra essa mensagem e sai.
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sam delete
Exclui umAWS SAMaplicativo excluindo oAWS CloudFormationstack, os artefatos que foram empacotados 
e implantados no Amazon S3 e no Amazon ECR, e oAWS SAMarquivo de modelo do.

Também verifica se há uma pilha complementar do Amazon ECR implantada e, em caso afirmativo, 
solicita ao usuário sobre a exclusão dessa pilha e os repositórios do Amazon ECR. Se--no-promptsé 
especificado e, em seguida, as pilhas complementares e os repositórios do Amazon ECR são excluídos 
por padrão.

Uso:

sam delete [OPTIONS]

Opções:

Opção Descrição

--stack-name TEXT O nome doAWS CloudFormationstack que você deseja excluir.

--no-prompts Especifique essa opção para terAWS SAMopere em modo não interativo. 
O nome da pilha deve ser fornecido, seja com o--stack-nameopção, ou 
na configuraçãotomlfile.

--region TEXT OAWSRegião para implantar. Por exemplo, us-east-1.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credencial que 
obtémAWSCredenciais da .

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração que contém 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão 
ésamconfig.tomlNa raiz do diretório do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no 
arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é default. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--s3-bucket O caminho do bucket do Amazon S3 que você deseja excluir.

--s3-prefix O prefixo do bucket do Amazon S3 que você deseja excluir.

--debug Ativa o log de depuração para imprimir a mensagem de depuração que 
oAWS SAMA CLI gera e exibe carimbos de data/hora.

--help Mostra essa mensagem e sai.

sam deploy
Opções para oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam 
deploy.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam deploy comandoAWS SAM CLI, consulteUsar o sam 

deploy (p. 54).
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Uso

$ sam deploy <options>

Variáveis de ambiente

Variável de ambiente Descrição

SAM_CLI_POLL_DELAY Especifique um atraso, em segundos, entre as chamadas 
deDescribeStack API.

Veja um exemplo a seguir.

$ SAM_CLI_POLL_DELAY=5 sam deploy

Opções

Opção Descrição

-g, --guided Especifique essa opção para que aAWS SAM CLI use prompts para guiá-
lo durante a implantação.

-t, --template-file, 
--template PATH

O caminho e o nome do arquivo em que seuAWS SAM modelo está 
localizado.

Nota: Se você especificar essa opção,AWS SAM implantará somente o 
modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

--stack-name TEXT (Obrigatório) O nome daAWS CloudFormation pilha na qual você está 
implantando. Se você especificar uma pilha existente, o comando 
atualizará a pilha. Se você especificar uma nova pilha, o comando a 
criará.

--s3-bucket TEXT O nome do bucket do Amazon S3 onde esse comando faz upload doAWS 
CloudFormation modelo. Se seu modelo for maior que 51.200 bytes, 
a--s3-bucket opção ou a--resolve-s3 opção serão necessárias. 
Se você especificar as duas--resolve-s3 opções--s3-bucket e, 
ocorrerá um erro.

--s3-prefix TEXT O prefixo adicionado aos nomes dos artefatos que são enviados para o 
bucket do Amazon S3. O nome do prefixo é um nome de caminho (nome 
da pasta) para o bucket do Amazon S3.

--image-repository 
TEXT

O nome do repositório Amazon ECR em que esse comando carrega a 
imagem da sua função. Essa opção é necessária para funções declaradas 
com o tipo deImage pacote.

--signing-profiles 
LIST

A lista de perfis de assinatura com os quais assinar seus pacotes de 
implantação. Essa opção usa uma lista de pares de valores-chave, em 
que a chave é o nome da função ou camada a ser assinada e o valor é 
o perfil de assinatura, com um proprietário de perfil opcional delimitado 
com:. Por exemplo, FunctionNameToSign=SigningProfileName1 
LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner.
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Opção Descrição

--capabilities LIST Uma lista de recursos que você deve especificar para permitirAWS 
CloudFormation a criação de determinadas pilhas. Alguns modelos 
de pilha podem incluir recursos que afetam permissões na suaConta 
da AWS, por exemplo, criando usuários doAWS Identity and Access 
Management (IAM). Para essas pilhas, você deve reconhecer 
explicitamente suas capacidades especificando essa opção. Os únicos 
valores válidos são CAPABILITY_IAM e CAPABILITY_NAMED_IAM. Se 
você tiver recursos do IAM, poderá especificar qualquer recurso. Se você 
tiver recursos do IAM com nomes personalizados, então você deverá 
especificarCAPABILITY_NAMED_IAM. Se você não especificar essa 
opção, a operação retornará umInsufficientCapabilities erro.

--region TEXT ORegião da AWS para implantar. Por exemplo, us-east-1.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.

--kms-key-id TEXT O ID de uma chaveAWS Key Management Service (AWS KMS) usada 
para criptografar artefatos que estão em repouso no bucket do Amazon 
S3. Se você não especificar essa opção,AWS SAM use chaves de 
criptografia gerenciadas pelo Amazon S3.

--force-upload Especifique essa opção para fazer upload de artefatos mesmo que eles 
correspondam aos artefatos existentes no bucket do Amazon S3. Os 
artefatos correspondentes são sobrescritos.

--no-execute-
changeset

Indica se o conjunto de alterações deve ser aplicado. Especifique essa 
opção se quiser ver as alterações da pilha antes de aplicar o conjunto 
de alterações. Esse comando cria umAWS CloudFormation conjunto de 
alterações e depois sai sem aplicar o conjunto de alterações. Para aplicar 
o conjunto de alterações, execute o mesmo comando sem essa opção.

--role-arn TEXT O nome de recurso da Amazon (ARN) da função do IAMAWS 
CloudFormation assumida ao aplicar o conjunto de alterações.

--fail-on-empty-
changeset | --
no-fail-on-empty-
changeset

Especifique se deseja retornar um código de saída diferente de zero se 
não houver alterações a serem feitas na pilha. O comportamento padrão é 
retornar um código de saída diferente de zero.

--confirm-changeset 
| --no-confirm-
changeset

Solicite a confirmação de que aAWS SAM CLI implanta o conjunto de 
alterações computado.

--use-json Saída JSON para oAWS CloudFormation modelo. A saída padrão é 
YAML.

--resolve-s3 Crie automaticamente um bucket do Amazon S3 para uso em 
empacotamento e implantação em implantações não guiadas. Se você 
especificar a--guided opção, aAWS SAM CLI ignorará--resolve-
s3. Se você especificar as duas--resolve-s3 opções--s3-bucket e, 
ocorrerá um erro.
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Opção Descrição

--resolve-image-repos Crie automaticamente repositórios do Amazon ECR para uso em 
empacotamento e implantação em implantações não guiadas. Esta opção 
se aplica apenas a funções e camadas comPackageType: Image
especificadas. Se você especificar a--guided opção, aAWS SAM CLI 
ignorará--resolve-image-repos. Nota: Se você criarAWS SAM 
automaticamente qualquer repositório do Amazon ECR para funções ou 
camadas com essa opção e, posteriormente, você excluir essas funções 
ou camadas do seuAWS SAM modelo, os repositórios correspondentes 
do Amazon ECR serão excluídos automaticamente.

--metadata Um mapa de metadados para anexar a todos os artefatos referenciados 
em seu modelo.

--notification-arns 
LIST

Uma lista de ARNs de tópicos do Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) queAWS CloudFormation se associam à pilha.

--tags LIST Uma lista de tags para associar à pilha que é criada ou atualizada. AWS 
CloudFormationtambém propaga essas tags para recursos na pilha que a 
suportam.

--parameter-overrides Uma sequência de caracteres que contém substituições deAWS 
CloudFormation parâmetros codificadas como pares chave-
valor. Use o mesmo formato que oAWS Command Line Interface 
(AWS CLI). Por exemplo, ParameterKey=ParameterValue 
InstanceType=t1.micro.

--disable-rollback | 
--no-disable-rollback

Especifique se deseja reverter suaAWS CloudFormation pilha se ocorrer 
um erro durante uma implantação. Por padrão, se houver um erro durante 
uma implantação, suaAWS CloudFormation pilha será revertida para 
o último estado estável. Se você especificar--disable-rollback e 
ocorrer um erro durante uma implantação, os recursos que foram criados 
ou atualizados antes da ocorrência do erro não serão revertidos.

--on-failure 
[ROLLBACK | DELETE | 
DO_NOTHING]

Especifique a ação a ser tomada quando uma pilha falhar na criação.

As seguintes opções estão disponíveis:

• ROLLBACK— Reverte a pilha para um estado válido anteriormente 
conhecido.

• DELETE— Reverte a pilha para um estado válido anteriormente 
conhecido, se existir. Caso contrário, exclua a pilha.

• DO_NOTHING— Nem reverte nem exclui a pilha. O efeito é igual ao 
de--disable-rollback.

O comportamento padrão é ROLLBACK.

Observação: você pode especificar a--disable-rollback opção ou 
a--on-failure opção, mas não ambas.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão 
estásamconfig.toml na raiz do diretório do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).
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Opção Descrição

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é default. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--no-progressbar Não exiba uma barra de progresso ao fazer o upload de artefatos para o 
Amazon S3.

--debug Ative o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração 
que aAWS SAM CLI gera e para exibir carimbos de data e hora.

--help Mostra esta mensagem e saia.

sam init
Opções para oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam 
init.

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam init comandoAWS SAM CLI, consulteUsar o sam 

init (p. 68).

Uso

$ sam init <options>

Opções

Opção Descrição

-a, --architecture 
[x86_64 | arm64]

A arquitetura do conjunto de instruções para as funções Lambda do seu 
aplicativo. Especifique um dosx86_64 ouarm64.

--app-template TEXT O identificador do modelo de aplicativo gerenciado que você quer usar. 
Se você não tiver certeza, liguesam init sem opções para um fluxo de 
trabalho interativo.

Esse parâmetro é obrigatório se--no-interactive for especificado e 
não--location for fornecido.

Esse parâmetro está disponível somente naAWS SAM CLI versão 0.30.0 
e posterior. Especificar esse parâmetro com uma versão anterior resulta 
em um erro.

--application-
insights | --no-
application-insights

Ative o monitoramento CloudWatch do Amazon Application Insights para 
seu aplicativo. Para saber mais, consulte Monitore seus aplicativos sem 
servidor com o CloudWatch Application Insights (p. 425).

A opção padrão é --no-application-insights.

--base-image [amazon/
nodejs18.x-base | 
amazon/nodejs16.x-

A imagem base do seu aplicativo. Essa opção se aplica somente quando 
o tipo de pacote éImage.
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Opção Descrição
base | amazon/
nodejs14.x-base | 
amazon/nodejs12.x-
base | amazon/
python3.10-base | 
amazon/python3.9-base 
| amazon/python3.8-
base | amazon/
python3.7-base | 
amazon/ruby2.7-base 
| amazon/go1.x-base | 
amazon/java17-base | 
amazon/java11-base | 
amazon/java8.al2-base 
| amazon/java8-base | 
amazon/dotnet6-base 
| amazon/dotnet5.0-
base | amazon/
dotnetcore3.1-base ]

Esse parâmetro é obrigatório se--no-interactive for especificado,--
package-type especificado comoImage e não--location for 
especificado.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de 
parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

-d, --dependency-
manager [gradle | mod 
| maven | bundler | 
npm | cli-package | 
pip]

O gerenciador de dependências do seu tempo de execução do Lambda.

--debug Ativa o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração 
geradas pelaAWS SAM CLI e exibir carimbos de data e hora.

--extra-content Substitua quaisquer parâmetros personalizados nacookiecutter.json
configuração do modelo, por exemplo,{"customParam1": 
"customValue1", "customParam2":"customValue2"}

-h, --help Mostra essa mensagem e sai.

-l, --location TEXT O modelo ou o local do aplicativo (Git, Mercurial, HTTP/HTTPS, 
arquivo.zip, caminho).

Esse parâmetro é obrigatório se--no-interactive for especificado 
e--runtime,--name, e não--app-template for fornecido.

Para repositórios Git, você deve usar a localização da raiz do repositório.

Para caminhos locais, o modelo deve estar no arquivo.zip ou no formato
Cookiecutter.
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Opção Descrição

-n, --name TEXT O nome do seu projeto a ser gerado como um diretório.

Esse parâmetro é obrigatório se--no-interactive for especificado e 
não--location for fornecido.

--no-input Desativa a solicitação do Cookiecutter e aceita os valores vcfdefault que 
são definidos na configuração do modelo.

--no-interactive Desative a solicitação interativa dos parâmetros de inicialização e falhe se 
algum valor necessário estiver faltando.

-o, --output-dir PATH O local em que o aplicativo inicializado é gerado.

--package-type [Zip | 
Image]

O tipo de pacote do aplicativo de exemplo. Zipcria um arquivo de 
arquivamento. zip eImage cria uma imagem de contêiner.

-r, --runtime 
[ruby2.7 | java8 | 
java8.al2 | java17 | 
java11 | nodejs12.x 
| nodejs14.x | 
nodejs16.x | 
nodejs18.x | dotnet6 
| dotnet5.0 | 
dotnetcore3.1 
| python3.10 | 
python3.9 | python3.8 
| python3.7 | go1.x]

O tempo de execução Lambda do seu aplicativo. Essa opção se aplica 
somente quando o tipo de pacote éZip.

Esse parâmetro é obrigatório se--no-interactive for especificado,--
package-type especificado comoZip e não--location for 
especificado.

--tracing | --no-
tracing

AtiveAWS X-Ray o rastreamento para suas funções do Lambda.

mesma lista
Produz informações importantes sobre os recursos em seu aplicativo sem servidor e o estado do seu 
aplicativo sem servidor. Usesam list antes e depois da implantação para auxiliar no desenvolvimento local 
e na nuvem.

Uso

sam list <option> <command> ...

Opções

Opção Descrição

-h, --help Mostre esta mensagem e saia.
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Comandos

Comando Descrição

endpoints Exibe uma lista de endpoints locais e de nuvem 
da suaAWS CloudFormation pilha. Para obter 
mais informações, consulte endpoints de lista de 
lista (p. 469).

resources Exibe os recursos em seu modeloAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM) que são 
criadosAWS CloudFormation na implantação. 
Para obter mais informações, consulte recursos da 
mesma lista (p. 471).

stack-outputs Exibe as saídas de suaAWS CloudFormation pilha 
a partir de umAWS CloudFormation modeloAWS 
SAM ou. Para obter mais informações, consulte
mesma lista de saídas de pilha (p. 472).

endpoints de lista de lista

Exibe uma lista de endpoints locais e de nuvem da suaAWS CloudFormation pilha. Você pode interagir 
com esses recursos por meio dossam sync comandossam local e.

AWS Lambdae os tipos de recursos do Amazon API Gateway são compatíveis com esse comando.

Note

Domínios personalizados são suportados quando configurados para seus recursos do Amazon 
API Gateway. Esse comando emitirá o domínio personalizado em vez do endpoint padrão.

Uso

sam list endpoints <option> <parameter> ...

Opções

Opção Descrição

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos 
parâmetros padrão no arquivo de configuração a 
ser usado.

Valor padrão: default

Para obter mais informações sobre esses arquivos 
de configuração, consulte AWS SAMArquivo de 
configuração da CLI (p. 495).

--config-file TEXT O caminho e o nome do arquivo de configuração 
contendo valores de parâmetros padrão a serem 
usados.

Valor padrão:samconfig.toml no diretório de 
trabalho atual.
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Opção Descrição
Para obter mais informações sobre esses arquivos 
de configuração, consulte AWS SAMArquivo de 
configuração da CLI (p. 495).

--debug Ative o registro de depuração para imprimir 
mensagens de depuração geradas pelaAWS SAM 
CLI com carimbos de data e hora.

-h, --help Mostre esta mensagem e saia.

--output [json|table] Especifique o formato para gerar os resultados.

Valor padrão: table

--profile TEXT Salve um perfil específico de seu arquivo deAWS 
credenciais da.

--region TEXT Defina aAWS região do serviço. Por exemplo, us-
east-1.

--stack-name TEXT Nome daAWS CloudFormation pilha implantada. 
O nome da pilha pode ser encontrado 
nosamconfig.toml arquivo do seu aplicativo ou 
no arquivo de configuração designado.

Quando essa opção não for especificada, os 
recursos locais definidos em seu modelo serão 
exibidos.

-t, --template-file, --template PATH AWS SAMarquivo de modelo.

Valor padrão: template.[yaml|yml|json]

Exemplos

Exiba uma saída, no formato json, dos endpoints de recursos implantados de suaAWS CloudFormation 
pilha chamadatest-stack.

$ sam list endpoints --stack-name test-stack --output json
   
[ 
  { 
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction", 
    "PhysicalResourceId": "sam-app-test-list-HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq", 
    "CloudEndpoint": "https://zt55oi7kbljxjmcoahsj3cknwu0rposq.lambda-url.us-
east-1.on.aws/", 
    "Methods": "-" 
  }, 
  { 
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi", 
    "PhysicalResourceId": "uj80uoe2o2", 
    "CloudEndpoint": [ 
      "https://uj80uoe2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod", 
      "https://uj80uoe2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Stage" 
    ], 
    "Methods": [ 
      "/hello['get']" 
    ] 
  }
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]

recursos da mesma lista

Exibe os recursos em seu modeloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) que são criadosAWS 
CloudFormation pelaAWS SAM transformação na implantação.

Usesam list resources com umAWS SAM modelo antes da implantação para ver os recursos que serão 
criados. Forneça um nome deAWS CloudFormation pilha para visualizar uma lista consolidada que inclui 
recursos implantados.

Note

Para gerar uma lista de recursos do seuAWS SAM modelo, uma transformação local do seu 
modelo é executada. Os recursos que serão implantados com condições, como em uma região 
específica, estão incluídos nessa lista.

Uso

sam list resources <option> <parameter> ...

Opções

Opção Descrição

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos 
parâmetros padrão no arquivo de configuração a 
ser usado.

Valor padrão: default

Para obter mais informações sobre esses arquivos 
de configuração, consulte AWS SAMArquivo de 
configuração da CLI (p. 495).

--config-file TEXT O caminho e o nome do arquivo de configuração 
contendo valores de parâmetros padrão a serem 
usados.

Valor padrão:samconfig.toml no diretório de 
trabalho atual.

Para obter mais informações sobre esses arquivos 
de configuração, consulte AWS SAMArquivo de 
configuração da CLI (p. 495).

--debug Ative o registro de depuração para imprimir 
mensagens de depuração geradas pelaAWS SAM 
CLI com carimbos de data e hora.

-h, --help Mostre esta mensagem e saia.

--output [json|table] Especifique o formato para gerar os resultados.

Valor padrão: table

--profile TEXT Salve um perfil específico de seu arquivo deAWS 
credenciais da.
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Opção Descrição

--region TEXT Defina aAWS região do serviço. Por exemplo, us-
east-1.

--stack-name TEXT Nome daAWS CloudFormation pilha implantada. 
O nome da pilha pode ser encontrado 
nosamconfig.toml arquivo do seu aplicativo ou 
no arquivo de configuração designado.

Quando fornecidos, os IDs lógicos de recursos do 
seu modelo serão mapeados para seus IDs físicos 
correspondentes emAWS CloudFormation. Para 
saber mais sobre IDs físicas, consulte Campos de 
recursos no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

Quando essa opção não for especificada, os 
recursos locais definidos em seu modelo serão 
exibidos.

-t, --template-file, --template PATH AWS SAMarquivo de modelo.

Valor padrão: template.[yaml|yml|json]

Exemplos

Exiba uma saída, em formato de tabela, dos recursos locais do seuAWS SAM modelo e dos recursos 
implantados da suaAWS CloudFormation pilha chamadatest-stack. Executar no mesmo diretório de 
seu modelo local.

$ sam list resources --stack-name test-stack --output table
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logical ID                                                   Physical ID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HelloWorldFunction                                           sam-app-test-list-
HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq
HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd                   sam-app-test-list- 
                                                             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd-1QH7CPOCBL2IK
HelloWorldFunctionRole                                       sam-app-test-list-
HelloWorldFunctionRole-SRJDMJ6F7F41
ServerlessRestApi                                            uj80uoe2o2
ServerlessRestApiDeployment47fc2d5f9d                        pncw5f
ServerlessRestApiProdStage                                   Prod
ServerlessRestApiDeploymentf5716dc08b                        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mesma lista de saídas de pilha

Exibe as saídas da suaAWS CloudFormation pilha a partir de umAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM) ouAWS CloudFormation modelo. Para obter mais informaçõesOutputs, consulte Saídas no Guia 
doAWS CloudFormation usuário.

Uso

sam list stack-outputs <option> <parameter> ...
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Opções

Opção Descrição

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos 
parâmetros padrão no arquivo de configuração a 
ser usado.

Valor padrão: default

Para obter mais informações sobre esses arquivos 
de configuração, consulte AWS SAMArquivo de 
configuração da CLI (p. 495).

--config-file TEXT O caminho e o nome do arquivo de configuração 
contendo valores de parâmetros padrão a serem 
usados.

Valor padrão:samconfig.toml no diretório de 
trabalho atual.

Para obter mais informações sobre esses arquivos 
de configuração, consulte AWS SAMArquivo de 
configuração da CLI (p. 495).

--debug Ative o registro de depuração para imprimir 
mensagens de depuração geradas pelaAWS SAM 
CLI com carimbos de data e hora.

-h, --help ve.

--output [json|table] Especifique o formato para gerar os resultados.

Valor padrão: table

--profile TEXT selecione um perfil específico de seu arquivo 
deAWS credenciais da.

--region TEXT Defina aAWS região do serviço. Por exemplo, us-
east-1.

--stack-name TEXT Nome daAWS CloudFormation pilha implantada. 
O nome da pilha pode ser encontrado 
nosamconfig.toml arquivo do seu aplicativo ou 
no arquivo de configuração designado.

Essa opção é obrigatória.

Exemplos

Exibe as saídas, em formato de tabela, dos recursos em suaAWS CloudFormation pilha chamadatest-
stack.

$ sam list stack-outputs --stack-name test-stack --output table
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OutputKey                                OutputValue                              
 Description
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HelloWorldFunctionIamRole                arn:aws:iam::account-number:role/sam-      
 Implicit IAM Role created for Hello 
                                         app-test-list-HelloWorldFunctionRole-    World 
 function 
                                         SRJDMJ6F7F41
HelloWorldApi                            https://uj80uoe2o2.execute-api.us-       API 
 Gateway endpoint URL for Prod 
                                         east-1.amazonaws.com/Prod/hello/         stage for 
 Hello World function
HelloWorldFunction                       arn:aws:lambda:us-                       Hello 
 World Lambda Function ARN 
                                         east-1:account-number:function:sam-app- 
                                         test-list- 
                                         HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

um evento gerado no mesmo local
Opções para oAWS Serverless Application Modelsam local generate-event subcomando Command 
Line Interface (AWS SAMCLI).

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam local generate-event subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUsar o sam local generate-event (p. 74).

Uso

$ sam local generate-event <options> <service> <event> <event-options>

Opções

Opção Descrição

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de 
parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “default”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--help Mostra essa mensagem e sai.

Serviço
Para visualizar uma lista de serviços compatíveis, execute o comando a seguir:

$ sam local generate-event

Evento
Para ver uma lista de eventos compatíveis que podem ser gerados para cada serviço, execute o seguinte:
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$ sam local generate-event <service>

Opções do evento

Para ver uma lista de opções de eventos compatíveis que você pode modificar, execute o seguinte:

$ sam local generate-event <service> <event> --help

sam local invoke
Opções para oAWS Serverless Application Modelsam local invoke subcomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI).

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam local invoke subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUsar o sam local invoke (p. 78).

Uso

$ sam local invoke <options> <functionLogicalId>

Note

Se você tiver mais de uma função definida em seuAWS SAM modelo, forneça o ID lógico da 
função que você deseja invocar.

Opções

Opção Descrição

--hook-name TEXT O nome do gancho usado para estender a funcionalidade daAWS SAM 
CLI.

Valores aceitos:terraform.

--skip-prepare-infra Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver 
sido feita. Use com a--hook-name opção.

-e, --event PATH O arquivo JSON que contém dados de eventos que são passados para 
a função Lambda quando ela é invocada. Se você não especificar essa 
opção, nenhum evento será considerado. Para inserir o JSON destdin, 
você deve passar o valor '-'. Para obter detalhes sobre formatos de 
mensagens de eventos de diferentesAWS serviços, consulte Como
trabalhar com outros serviços no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

--no-event Invoca a função com um evento vazio.

-t, --template PATH O arquivoAWS SAM de modelo.

Nota: Se você especificar essa opção,AWS SAM carrega somente o 
modelo e os recursos locais para os quais ele aponta. Essa opção não é 
compatível com--hook-name.
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Opção Descrição

-n, --env-vars PATH O arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente 
da função do Lambda. Para obter mais informações sobre arquivos de 
variáveis do ambiente, consulteArquivo de variável de ambiente (p. 404).

--parameter-overrides (Opcional) Uma string que contém substituições deAWS CloudFormation 
parâmetros codificadas como pares de valores-chave. Usa o 
mesmo formato que oAWS Command Line Interface (AWS CLI). 
Por exemplo: 'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue
=MyKeyParameterKey =InstanceType,ParameterValue
=t1.micro'. Essa opção não é compatível com--hook-name.

-d, --debug-port TEXT Quando especificado, inicia o contêiner da função Lambda no modo de 
depuração e expõe essa porta no host local.

--debugger-path TEXT O caminho do host para um depurador montado no contêiner Lambda.

--debug-args TEXT Argumentos adicionais a serem passados para o depurador.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

A localização do diretório base em que oAWS SAM arquivo existe. Se o 
Docker estiver sendo executado em uma máquina remota, você deverá 
montar o caminho em que oAWS SAM arquivo existe na máquina Docker 
e modificar esse valor para corresponder à máquina remota.

--docker-network TEXT O nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do 
Lambda Docker devem se conectar, junto com a rede de bridge padrão. 
Se isso não for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão 
somente à rede de Docker de ponte padrão.

--container-env-vars (Opcional) Passe variáveis de ambiente para o contêiner de imagem da 
função Lambda ao depurar localmente.

-l, --log-file TEXT O arquivo de log para o qual enviar os registros de tempo de execução.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Especifica a localização do diretório base para onde as camadas que seu 
modelo usa são baixadas.

--skip-pull-image Por padrão, aAWS SAM CLI verifica o ambiente de execução remoto mais 
recente do Lambda e atualiza sua imagem local automaticamente para 
manter a sincronização.

Especifique essa opção para ignorar a remoção daDocker imagem mais 
recente do seu ambiente de execução do Lambda.

--beta-features | --
no-beta-features

Permita ou negue recursos beta.

--force-image-build Especifica se aAWS SAM CLI deve reconstruir a imagem usada para 
invocar funções do Lambda com camadas.

--invoke-image TEXT O URI da imagem do contêiner que você deseja usar para a invocação 
da função local. Por padrão,AWS SAM extrair a imagem do contêiner do 
Amazon ECR Public. Use essa opção para extrair a imagem de outro 
local.

Por exemplo, sam local invoke MyFunction --invoke-image 
amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8.
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Opção Descrição

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.

--region TEXT AAWS região para a qual se deslocar. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é 
"samconfig.toml" na raiz do diretório do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--shutdown Emula um evento de desligamento após a conclusão da invocação, para 
testar o tratamento do comportamento de desligamento por extensão.

--container-host TEXT Hospedeiro de contêiner Lambda emulado localmente. O valor padrão é
localhost. Se você quiser executar aAWS SAM CLI em um contêiner 
Docker no macOS, você pode especificarhost.docker.internal. Se 
você quiser executar o contêiner em um host diferente daAWS SAM CLI, 
você pode especificar o endereço IP do host remoto.

--container-host-
interface TEXT

O endereço IP da interface de rede do host à qual as portas do contêiner 
devem se vincular. O valor padrão é 127.0.0.1. Use0.0.0.0 para se 
vincular a todas as interfaces.

--debug Ativa o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração 
geradas pelaAWS SAM CLI e para exibir carimbos de data e hora.

--help Mostra essa essa essa uma uma mensagem e sai.

mesma API de inicialização local
Opções para oAWS Serverless Application Modelsam local start-api subcomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI).

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam local start-api subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUsar o sam local start-api (p. 82).

Uso

$ sam local start-api <options>

Opções

Opção Descrição

--host TEXT O nome do host local ou endereço IP ao qual se vincular (padrão: 
'127.0.0.1').
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Opção Descrição

-p, --port INTEGER O número da porta local para ouvir (padrão: '3000').

-s, --static-dir TEXT Qualquer arquivo de ativo estático (por exemplo, CSS/JavaScript /HTML) 
localizado nesse diretório é apresentado em /.

-t, --template PATH O arquivoAWS SAM de modelo.

Nota: Se você especificar essa opção,AWS SAM carrega somente o 
modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

-n, --env-vars PATH O arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente da 
função do Lambda.

--parameter-overrides Opcional. Uma sequência que contém substituições deAWS 
CloudFormation parâmetros codificadas como pares de chave-
valor. Use o mesmo formato deAWS CLI —por exemplo, 
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue =MyKey ParameterKey 
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'.

-d, --debug-port TEXT Quando especificado, inicia o contêiner da função Lambda no modo de 
depuração e expõe essa porta no host local.

--debugger-path TEXT O caminho do host para um depurador que será montado no contêiner 
Lambda.

--debug-args TEXT Argumentos adicionais a serem passados para o depurador.

--warm-containers 
[EAGER | LAZY]

Opcional. Especifica como aAWS SAM CLI gerencia contêineres para 
cada função.

Duas opções estão disponíveis:

   EAGER: os contêineres para todas as funções são carregados na 
inicialização e persistem entre as invocações.

   LAZY: os contêineres só são carregados quando cada função é 
invocada pela primeira vez. Esses contêineres persistem para invocações 
adicionais.

--debug-function Opcional. Especifica a função Lambda à qual aplicar as opções de 
depuração quando--warm-containers for especificada. Esse 
parâmetro se aplica a--debug-port--debugger-path,--debug-
args e.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

A localização do diretório base em que oAWS SAM arquivo existe. Se o 
Docker estiver sendo executado em uma máquina remota, você deverá 
montar o caminho em que oAWS SAM arquivo existe na máquina Docker 
e modificar esse valor para corresponder à máquina remota.

--docker-network TEXT O nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do 
Lambda Docker devem se conectar, junto com a rede de bridge padrão. 
Se isso não for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão 
somente à rede de Docker de ponte padrão.

--container-env-vars Opcional. Passe variáveis de ambiente para o contêiner de imagem ao 
depurar localmente.

-l, --log-file TEXT O arquivo de log para o qual enviar os registros de tempo de execução.

478



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS SAMReferência de comandos da EB

Opção Descrição

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Especifica a localização com base no local para onde as camadas que 
seu modelo usa são baixadas.

--skip-pull-image Especifica se a CLI deve ignorar a extração da imagem mais recente do 
Docker para o tempo de execução do Lambda.

--force-image-build Especifica se a CLI deve reconstruir a imagem usada para invocar 
funções com camadas.

--invoke-image TEXT O URI da imagem de contêiner que você deseja usar para suas funções 
do Lambda. Por padrão,AWS SAM extrair a imagem de contêiner do 
Amazon ECR Public. Use essa opção para extrair a imagem de outro 
local.

Especifique essa opção várias vezes. Cada instância dessa opção 
pode usar uma string ou um par de valores-chave. Se você especificar 
uma string, ela será a URI da imagem do contêiner a ser usada para 
todas as funções em seu aplicativo. Por exemplo, sam local start-
api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8. 
Se você especificar um par chave-valor, a chave será o nome do 
recurso e o valor será o URI da imagem do contêiner a ser usada para 
esse recurso. Por exemplo, sam local start-api --invoke-
image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8 --invoke-image 
Function1=amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8
. Com pares de valores-chave, você pode especificar diferentes imagens 
de contêiner para diferentes recursos.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.

--region TEXT AAWS região para a qual se deslocar. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de 
parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “default”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--shutdown Emula um evento de desligamento após a conclusão da invocação, para 
testar o tratamento do comportamento de desligamento por extensão.

--container-host TEXT Hospedeiro de contêiner Lambda emulado localmente. O valor padrão é
localhost. Se você quiser executar aAWS SAM CLI em um contêiner 
Docker no macOS, você pode especificarhost.docker.internal. Se 
você quiser executar o contêiner em um host diferente daAWS SAM CLI, 
você pode especificar o endereço IP do host remoto.

--container-host-
interface TEXT

O endereço IP da interface de rede do host à qual as portas do contêiner 
devem se vincular. O valor padrão é 127.0.0.1. Use0.0.0.0 para se 
vincular a todas as interfaces.
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Opção Descrição

--debug Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração 
gerada pelaAWS SAM CLI e exibir carimbos de data e hora.

--help Mostra essa mensagem e sai.

sam local start-lambda
Opções para oAWS Serverless Application Modelsam local start-lambda subcomando Command 
Line Interface (AWS SAMCLI).

• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso dosam local start-lambda subcomandoAWS SAM CLI, 

consulteUsar o sam local start-lambda (p. 86).

Uso

$ sam local start-lambda <options>

Opções

Opção Descrição

--hook-name TEXT O nome do gancho usado para estender a funcionalidade daAWS SAM 
CLI.

Valores aceitos:terraform.

--skip-prepare-infra Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver 
sido feita. Use com a--hook-name opção.

--host TEXT O nome do host local ou endereço IP ao qual se vincular (padrão: 
'127.0.0.1').

-p, --port INTEGER O número da porta local para ouvir (padrão: '3001').

-t, --template PATH O arquivoAWS SAM de modelo.

Nota: Se você especificar essa opção,AWS SAM carrega somente o 
modelo e os recursos locais para os quais ele aponta. Essa opção não é 
compatível com--hook-name.

-n, --env-vars PATH O arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente da 
função do Lambda.

--parameter-overrides Opcional. Uma sequência de caracteres que contém substituições 
deAWS CloudFormation parâmetros codificadas como pares de 
chave-valor. Use o mesmo formato deAWS CLI —por exemplo, 
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue =MyKey ParameterKey 
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'. Essa opção não é compatível 
com--hook-name.

-d, --debug-port TEXT Quando especificado, inicia o contêiner da função Lambda no modo de 
depuração e expõe essa porta no host local.
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Opção Descrição

--debugger-path TEXT O caminho do host para um depurador a ser montado no contêiner 
Lambda.

--debug-args TEXT Argumentos adicionais a serem passados para o depurador.

--warm-containers 
[EAGER | LAZY]

Opcional. Especifica como aAWS SAM CLI gerencia contêineres para 
cada função.

Duas opções estão disponíveis:

   EAGER: os contêineres para todas as funções são carregados na 
inicialização e persistem entre as invocações.

   LAZY: os contêineres só são carregados quando cada função é 
invocada pela primeira vez. Esses contêineres persistem para invocações 
adicionais.

--debug-function Opcional. Especifica a função Lambda à qual aplicar as opções de 
depuração quando--warm-containers for especificada. Esse 
parâmetro se aplica a--debug-port--debugger-path,--debug-
args e.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

A localização do diretório base em que oAWS SAM arquivo existe. Se o 
Docker estiver sendo executado em uma máquina remota, você deverá 
montar o caminho em que oAWS SAM arquivo existe na máquina Docker 
e modificar esse valor para corresponder à máquina remota.

--docker-network TEXT O nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do 
Lambda Docker devem se conectar, junto com a rede de bridge padrão. 
Se isso for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão 
somente à rede de Docker.

--container-env-vars Opcional. Passe variáveis de ambiente para o contêiner de imagem ao 
depurar localmente.

-l, --log-file TEXT O arquivo de log para o qual enviar os registros de tempo de execução.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Especifica a localização com base no local para onde as camadas que 
seu modelo usa são baixadas.

--invoke-image TEXT O URI da imagem do contêiner que você deseja usar para a invocação 
da função local. Por padrão,AWS SAM extrair a imagem de contêiner do 
Amazon Linux. Use essa opção para extrair a imagem de outro local.

Por exemplo, sam local start-lambda MyFunction --invoke-
image amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8.

--skip-pull-image Especifica se a CLI deve ignorar a extração da imagem mais recente do 
Docker para o tempo de execução do Lambda.

--force-image-build Especifique se a CLI deve reconstruir a imagem usada para invocar 
funções com camadas.

--beta-features | --
no-beta-features

Permita ou negue recursos beta.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.
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Opção Descrição

--region TEXT AAWS região para a qual se deslocar. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de 
parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--shutdown Emula um evento de desligamento após a conclusão da invocação, para 
testar o tratamento do comportamento de desligamento por extensão.

--container-host TEXT Hospedeiro de contêiner Lambda emulado localmente. O valor padrão é
localhost. Se você quiser executar aAWS SAM CLI em um contêiner 
Docker no macOS, você pode especificarhost.docker.internal. Se 
você quiser executar o contêiner em um host diferente daAWS SAM CLI, 
você pode especificar o endereço IP do host remoto.

--container-host-
interface TEXT

O endereço IP da interface de rede do host à qual as portas do contêiner 
devem se vincular. O valor padrão é 127.0.0.1. Use0.0.0.0 para se 
vincular a todas as interfaces.

--debug Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração 
gerada pelaAWS SAM CLI e exibir carimbos de data e hora.

--help Mostra essa mensagem e sai.

sam logs
Obtém registros gerados pela sua função do Lambda.

Quando suas funções fazem parte de umAWS CloudFormationstack, você pode buscar logs usando o ID 
lógico da função ao especificar o nome da pilha.

Uso:

sam logs [OPTIONS]

Exemplos:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack

# You can view logs for a specific time range using the -s (--start-time) and -e (--end-
time) options
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'

# You can also add the --tail option to wait for new logs and see them as they arrive.
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail

# Use the --filter option to quickly find logs that match terms, phrases or values in your 
 log events.
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error" 
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# View the logs for a resource in a child stack.
sam logs --stack-name mystack -n childstack/HelloWorldFunction 
  
# Tail logs for all supported resources in your application.
sam logs --stack-name sam-app --tail

# Fetch logs for a specific Lambda function and API Gateway API in your application.
sam logs --stack-name sam-app --name HelloWorldFunction --name HelloWorldRestApi
 
# Fetch logs for all supported resources in your application, and additionally from the 
 specified log groups.
sam logs --cw-log-group /aws/lambda/myfunction-123 --cw-log-group /aws/lambda/
myfunction-456

Opções:

Opção Descrição

-n, --name TEXT O nome do recurso para o qual buscar os logs. Se esse recurso fizer 
parte de umAWS CloudFormationstack, este pode ser o ID lógico do 
recurso de função naAWS CloudFormation/AWS SAMTemplate. Vários 
nomes podem ser fornecidos repetindo o parâmetro novamente. Se o 
recurso estiver em uma pilha aninhada, o nome poderá ser anexado 
pelo nome do nome da pilha aninhada para extrair logs desse recurso 
(NestedStackLogicalId/ResourceLogicalId). Se o nome do recurso não 
for fornecido, a pilha fornecida será verificada e as informações de 
registro serão extraídas para todos os recursos suportados. Se você não 
especificar essa opção,AWS SAMbusca registros para todos os recursos 
na pilha que você especificar. Há suporte para os seguintes tipos de 
recurso:

• AWS::Serverless::Function
• AWS::Lambda::Function
• AWS::Serverless::Api
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::Serverless::HttpApi
• AWS::ApiGatewayV2::Api
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS::StepFunctions::StateMachine

--stack-name TEXT O nome daAWS CloudFormationpilha da qual o recurso faz parte.

--filter TEXT Permite especificar uma expressão para encontrar rapidamente os logs 
que correspondem a determinados termos, frases ou valores nos eventos 
de log. Isso pode ser uma palavra-chave simples (por exemplo, “erro”) 
ou um padrão compatível com a Amazon CloudWatch Logs. Para ver a 
sintaxe, consulte aAmazônia CloudWatch Documentação de registros.

-s, --start-time TEXT Obtém registros a partir deste momento. A hora pode ser valores relativos 
como '5 minutos atrás', “ontem”, ou um carimbo de data/hora formatado 
como '2018-01-01 10:10:10 '. O padrão é '10 minutos atrás'.

-e, --end-time TEXT Obtém registros até esse momento. A hora pode ser valores relativos 
como “5 minutos atrás', “amanhã” ou um carimbo de data/hora formatado 
como '2018-01-01 10:10:10”.
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Opção Descrição

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credencial que 
obtémAWSCredenciais da .

--region TEXT OAWSRegião da onde implantar. Por exemplo, us-east-1.

-t, --tail Custa a saída do log. Isso ignora o argumento do tempo de término e 
continua buscando logs à medida que eles se tornam disponíveis.

--include-traces Inclui traços de X-Ray na saída do registro.

--output TEXT Especifica o formato de saída para os logs. Para imprimir registros 
formatados, especifiquetext. Para imprimir os logs como JSON, 
especifiquejson.

--cw-log-group LIST Inclui registros do CloudWatch Logs grupos de log especificados por você. 
Se você especificar essa opção junto comname,AWS SAMinclui logs dos 
grupos de logs especificados, além de logs dos recursos nomeados.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração que contém valores de 
parâmetro padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--debug Ativa o log de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada 
peloAWS SAMCLI e carimbos de data/hora de exibição.

--help Mostra essa mensagem e sai.

sam package
Empacota um aplicativo do AWS SAM. Esse comando cria um.zipO arquivo do seu código e 
dependências e faz upload do arquivo no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).AWS SAMHabilita 
a criptografia de todos os arquivos armazenados no Amazon S3. Depois, ele retorna uma cópia do modelo 
do AWS SAM, substituindo referências a artefatos locais pelo local do Amazon S3 onde o comando fez 
upload dos artefatos.

Por padrão, quando você usa esse comando, oAWS SAMA CLI pressupõe que seu diretório de 
trabalho atual é o diretório raiz do projeto. OAWS SAMA CLI primeiro tenta localizar um arquivo de 
modelo criado usando omesma construção (p. 458)comando, localizado no.aws-samsubpasta 
e nomeadatemplate.yaml. Em seguida, oAWS SAMA CLI tenta localizar um arquivo de modelo 
chamadotemplate.yamloutemplate.ymlNo diretório de trabalho atual. Se você especificar o--
templateopção,AWS SAMO comportamento padrão da CLI é substituído e empacotará exatamente 
issoAWS SAMtemplate e os recursos locais para os quais ele aponta.

Note

sam deploy (p. 462)agora executa implicitamente a funcionalidade dosam package. Você pode 
usar osam deploy (p. 462)Comando diretamente para empacotar e implante seu aplicativo.

Uso:
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sam package [OPTIONS] [ARGS]...

Opções:

Opção Descrição

-t, --template-file, 
--template PATH

O caminho e o nome do seuAWS SAMO modelo está localizado.

Observações: Se você especificar essa opção,AWS SAMempacota 
apenas o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

--s3-bucket TEXT O nome do bucket do Amazon S3 no qual esse comando faz upload 
doAWS CloudFormationModelo. Se o modelo for maior que 51.200 bytes, 
então o--s3-bucketou o--resolve-s3A opção é obrigatória. Se 
você especificar ambos os--s3-buckete--resolve-s3, em seguida, 
ocorrerá um erro.

--s3-prefix TEXT O prefixo foi adicionado ao nome dos artefatos que são carregados no 
bucket do Amazon S3. O nome do prefixo é um nome de caminho (nome 
da pasta) para o bucket do Amazon S3. Isso só se aplica a funções 
declaradas comZipTipo de pacote.

--image-repository 
TEXT

O URI do repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) no qual esse comando faz upload da imagem da sua função. 
Obrigatório para funções declaradas com oImageTipo de pacote.

--kms-key-id TEXT O ID de umAWS Key Management Service(AWS KMS) chave usada para 
criptografar artefatos que estão em repouso no bucket do Amazon S3. Se 
essa opção não for especificada,AWS SAMUsar chaves de criptografia 
gerenciadas pelo Amazon S3.

--signing-profiles 
LIST

(Opcional) A lista de perfis de assinatura com os quais assinar 
seus pacotes de implantação. Esse parâmetro usa uma lista 
de pares de chave/valor, em que a chave é o nome da função 
ou camada a ser assinada e o valor é o perfil de assinatura, 
com um proprietário de perfil opcional delimitado com:. Por 
exemplo, FunctionNameToSign=SigningProfileName1 
LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner.

--output-template-
file PATH

O caminho para o arquivo em que o comando grava o modelo 
empacotado. Se você não especificar um caminho, o comando gravará o 
modelo na saída padrão.

--use-json Saída JSON para oAWS CloudFormationModelo. O YAML é usado por 
padrão.

--resolve-s3 Crie automaticamente um bucket do Amazon S3 a ser usado em 
empacotamento. Se você especificar ambos os--s3-buckete--
resolve-s3, em seguida, ocorrerá um erro.

--force-upload Substitua arquivos existentes no bucket do Amazon S3. Especifique esse 
sinalizador para fazer upload de artefatos mesmo que eles correspondam 
a artefatos existentes no bucket do Amazon S3.

--metadata (Opcional) Um mapa de metadados para anexar a todos os artefatos que 
são referenciados em seu modelo.
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Opção Descrição

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credencial que 
obtémAWSCredenciais da .

--region TEXT OAWSRegião na qual será implantado. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração que contém valores de 
parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--no-progressbar Não exiba uma barra de progresso ao carregar artefatos para o Amazon 
S3.

--debug Ativa o log de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada 
peloAWS SAMCLI e carimbos de data/hora de exibição.

--help Mostra essa mensagem e sai.

Note

Se oAWS SAMmodelo contém umMetadataseção para ServerlessRepo e 
oLicenseUrlouReadmeUrlpropriedades contêm referências a arquivos locais, você deve 
atualizarAWS CLIPara a versão 1.16.77 ou posterior. Para obter mais informações sobre 
oMetadataseção deAWS SAMmodelos e aplicativos de publicação comAWS SAMCLI, 
consultePublicar aplicações sem servidor da usando aAWS SAM CLI (p. 430).

bootstrap do IAM pipeline
Esse comando gera os recursos deAWS infraestrutura necessários para se conectar ao seu sistema CI/
CD. Essa etapa deve ser executada para cada estágio de implantação em seu pipeline antes de executar 
osam pipeline init comando.

Esse comando configura os seguintes recursos deAWS infraestrutura:

• Opção de configurar as permissões do pipeline por meio de:
• Um usuário do pipeline IAM com ID de chave de acesso e credenciais de acesso à chave secreta a 

serem compartilhadas com o sistema CI/CD.

Note

Recomendamos girar as chaves de acesso regularmente. Para obter mais informações, 
consulte Alterne as chaves de acesso regularmente para casos de uso que exigem 
credenciais de longo prazo no Guia do usuário do IAM.

• Plataformas CI/CD suportadas por meio do OIDC. Para obter uma introdução sobre o uso do OIDC 
com oAWS SAM pipeline, acesseUsando a autenticação OIDC comAWS SAM pipeline (p. 422).

• Uma funçãoAWS CloudFormation de execução do IAM assumida porAWS CloudFormation para 
implantar oAWS SAM aplicativo.

• Um bucket Amazon S3 para armazenar osAWS SAM artefatos.
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• Opcionalmente, um repositório de imagens do Amazon ECR para armazenar pacotes de implantação do 
Lambda com imagens de contêiner (se você tiver um recurso do tipo de pacoteImage).

Uso:

sam pipeline bootstrap [OPTIONS]

Opções:

Opção Descrição

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é default. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo os 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão 
estásamconfig.toml na raiz do diretório do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--interactive | --no-
interactive

Desative a solicitação interativa para parâmetros de bootstrap e falhe 
se algum parâmetro necessário estiver faltando. O valor padrão é --
interactive. Para esse comando,--stage é o único parâmetro 
obrigatório.

Nota: Se--no-interactive for especificado junto com--use-oidc-
provider, todos os parâmetros necessários para seu provedor de OIDC 
devem ser incluídos.

--stage TEXT O nome do estágio de implantação correspondente. Ele é usado como um 
sufixo para os recursos deAWS infraestrutura criados.

--pipeline-user TEXT O nome de recurso da Amazon (ARN) do usuário do IAM que tem seu 
ID de acesso e chave de acesso secreta compartilhados com o sistema 
CI/CD. Ele é usado para conceder a esse usuário do IAM permissão 
para acessar aAWS conta correspondente. Se não for fornecido, o 
comando criará um usuário do IAM junto com o ID da chave de acesso e 
as credenciais da chave de acesso secreta.

--pipeline-execution-
role TEXT

O ARN da função do IAM deve ser assumido pelo usuário do pipeline para 
operar nesse estágio. Forneça somente se quiser usar sua própria função. 
Se não for fornecido, esse comando criará uma nova função.

--cloudformation-
execution-role TEXT

O ARN da função do IAM a ser assumidoAWS CloudFormation durante a 
implantação da pilha do aplicativo. Forneça somente se quiser usar sua 
própria função. Caso contrário, o comando criará uma nova função.

--bucket TEXT O ARN do bucket do Amazon S3 que contém osAWS SAM artefatos.

--create-image-
repository | --
no-create-image-
repository

Especifique se deseja criar um repositório de imagens do Amazon ECR 
se nenhum for fornecido. O repositório Amazon ECR contém as imagens 
de contêiner de funções ou camadas do Lambda com um tipo de pacote 
deImage. O padrão é --no-create-image-repository.

--image-repository 
TEXT

O ARN de um repositório de imagens do Amazon ECR que contém as 
imagens de contêiner das funções do Lambda, ou camadas que têm 
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Opção Descrição
um tipo de pacote deImage. Se fornecidas, as--create-image-
repository opções serão ignoradas. Se não for fornecido e--create-
image-repository for especificado, o comando cria um.

--confirm-changeset 
| --no-confirm-
changeset

Solicite a confirmação da implantação de seus recursos.

--permissions-
provider [oidc | iam]

Escolha um provedor de permissões para assumir a função de execução 
do pipeline. O valor padrão é iam.

--oidc-provider-url 
TEXT

O URL do provedor OIDC. O valor deve começar comhttps://.

--oidc-client-id TEXT O ID do cliente configurado para uso com seu provedor OIDC.

--github-org TEXT A GitHub organização à qual o repositório pertence. Se não existir 
nenhuma organização, insira o nome de usuário do proprietário do 
repositório. Essa opção é específica para usar o GitHub Actions OIDC 
para obter permissões.

--github-repo TEXT Nome do GitHub repositório a partir do qual as implantações ocorrerão. 
Essa opção é específica para usar o GitHub Actions OIDC para obter 
permissões.

--deployment-branch 
TEXT

Nome da filial a partir da qual as implantações ocorrerão. Essa opção é 
específica para usar o GitHub Actions OIDC para obter permissões.

--oidc-provider 
[github-actions | 
gitlab | bitbucket-
pipelines]

Nome do provedor de CI/CD que será usado para permissões de OIDC. 
GitLab, GitHub, e o Bitbucket são suportados.

--gitlab-group TEXT O GitLab grupo ao qual o repositório pertence. Essa opção é específica 
para usar o GitLab OIDC para obter permissões.

--gitlab-project TEXT O nome GitLab do projeto. Essa opção é específica para usar o GitLab 
OIDC para obter permissões.

--bitbucket-repo-uuid 
TEXT

O UUID do repositório Bitbucket. Essa opção é específica ao uso OIDC do 
Bitbucket OIDC para obter permissões.

Note

Esse valor pode ser encontrado em https://bitbucket.org/
workspace/repository /admin/addon/admin/pipelines/openid-
connect

cicd-provider TEXT A plataforma CI/CD para oAWS SAM pipeline.

--debug Ativa o registro de depuração e imprime mensagens de depuração 
geradas pelaAWS SAM CLI e exibe carimbos de data e hora.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.

--region TEXT AAWS região para a qual se deslocar. Por exemplo, us-east-1.

-h, --help Mostra essa mensagem e sai.
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Solução de problemas

Erro: Falta o parâmetro obrigatório

Quando--no-interactive for especificado junto com--use-oidc-provider qualquer um dos 
parâmetros necessários não for fornecido, essa mensagem de erro será exibida junto com uma descrição 
dos parâmetros ausentes.

O pipeline sam init
Esse comando gera um arquivo de configuração de pipeline que seu sistema CI/CD pode usar para 
implantar aplicativos sem servidor usandoAWS SAM.

Antes de usarsam pipeline init, você deve inicializar os recursos necessários para cada etapa do pipeline. 
Para isso, executesam pipeline init --bootstrappara ser guiado pelo processo de geração de arquivos de 
configuração e configuração, ou consulte os recursos que você criou anteriormente com osam pipeline 
bootstrapcomando.

Uso:

sam pipeline init [OPTIONS]

Opções:

Opção Descrição

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no 
arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é default. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--config-file TEXT O caminho e o nome do arquivo de configuração que contém 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão 
ésamconfig.tomlno diretório raiz do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--bootstrap Ativar o modo interativo que orienta o usuário na criação 
necessáriaAWSrecursos de infraestrutura.

--debug Ativa o log de depuração para imprimir mensagens de depuração que 
oAWS SAMA CLI gera e exibe carimbos de data/hora.

-h, --help Mostra essa mensagem e sai.

sam publish
Publique umAWS SAMaplicativo para oAWS Serverless Application Repository. Leva um pacoteAWS 
SAMModelo e publica o aplicativo no especificadoAWSRegião :

Osam publishcomando espera que oAWS SAMmodelo para incluir umMetadataque contém 
metadados de aplicativos necessários para publicação. NoMetadataseção,LicenseUrleReadmeUrlAs 
propriedades devem se referir aos buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), e não 
aos arquivos locais. Para obter mais informações sobre oMetadataSeção do doAWS SAMmodelo, 
consultePublicar aplicações sem servidor da usando aAWS SAM CLI (p. 430).
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Por padrão,sam publishcria o aplicativo como privado. Antes do outroAWSAs contas têm permissão 
para visualizar e implantar o aplicativo, é necessário compartilhá-lo. Para obter informações sobre como 
compartilhar aplicativos, consulteAWS Serverless Application RepositoryExemplos de políticas baseadas 
em recursos donoAWS Serverless Application RepositoryGuia do desenvolvedor.

Note

Atualmentesam publishnão oferece suporte à publicação de aplicativos aninhados 
especificados localmente. Se o aplicativo contiver aplicativos aninhados, você deverá publicá-los 
separadamente naAWS Serverless Application Repositoryantes de publicar seu aplicativo pai.

Uso:

sam publish [OPTIONS]

Exemplos:

# To publish an application
sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1

Opções:

Opção Descrição

-t, --template PATH O caminho doAWS SAMtemplate file (arquivo de modelo do 
&SAM;)[default: template.[yaml|yml]].

--semantic-version 
TEXT

(Opcional) Use esta opção para fornecer uma versão semântica 
do aplicativo que substitui oSemanticVersionpropriedade 
noMetadataseção do arquivo de modelo. Para obter mais informações 
sobre versionamento semântico, consulteEspecificação de versionamento 
semântico.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credencial que 
obtémAWSCredenciais da .

--region TEXT OAWSRegião na qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo 
valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão 
é”samconfig.toml“na raiz do diretório do projeto. Para obter mais 
informações sobre esses arquivos de configuração, consulte AWS 
SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “padrão”. Para 
obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte
AWS SAMArquivo de configuração da CLI (p. 495).

--debug Ativa o log de depuração para imprimir mensagens de depuração que 
oAWS SAMA CLI gera e exibe carimbos de data/hora.

--help Mostra essa mensagem e sai.

mesma sincronização
Use oAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam sync
para sincronizar as alterações locais do aplicativo comNuvem AWS o.
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• Para obter uma introdução àAWS SAM CLI, consulteO que é aAWS SAM CLI? (p. 6).
• Para obter a documentação sobre o uso daAWS SAM CLI, consulteUsar a CLI do AWS SAM (p. 40).

Uso

$ sam sync <command> <option> ...

Opções

Opção Descrição

-t, --template-file, 
--template PATH

O caminho e o nome do arquivo em que seuAWS SAM modelo está 
localizado.

Nota: Se você especificar essa opção,AWS SAM implantará somente o 
modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

--code Por padrão,AWS SAM sincroniza todos os recursos em seu aplicativo. 
Especifique essa opção para sincronizar somente recursos de código, que 
incluem o seguinte:

• AWS::Serverless::Function
• AWS::Lambda::Function
• AWS::Serverless::LayerVersion
• AWS::Lambda::LayerVersion
• AWS::Serverless::Api
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::Serverless::HttpApi
• AWS::ApiGatewayV2::Api
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS::StepFunctions::StateMachine

Para sincronizar recursos de código,AWS SAM usa as APIs deAWS 
serviço diretamente, em vez de implantá-las por meio deAWS 
CloudFormation. Para atualizar suaAWS CloudFormation pilha, 
executesam sync --watch ousam deploy.

--watch Inicia um processo que monitora as alterações no aplicativo local e as 
sincroniza automaticamente comNuvem AWS o. Por padrão, quando você 
especifica essa opção,AWS SAM sincroniza todos os recursos em seu 
aplicativo à medida que você os atualiza. Com essa opção,AWS SAM 
executa umaAWS CloudFormation implantação inicial. Em seguida,AWS 
SAM usa APIsAWS de serviço para atualizar os recursos do código. AWS 
SAMusaAWS CloudFormation para atualizar recursos de infraestrutura 
quando você atualiza seuAWS SAM modelo.

--resource-id TEXT Especifica o ID do recurso a ser sincronizado. Para sincronizar vários 
recursos, você pode especificar essa opção várias vezes. Essa opção 
é compatível com a--code opção. Por exemplo, --resource-id 
Function1 --resource-id Function2.

--resource TEXT Especifica o tipo de recurso a ser sincronizado. Para sincronizar 
vários recursos, você pode especificar essa opção várias vezes. 

491



AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS SAMReferência de comandos da EB

Opção Descrição
Essa opção é compatível com a--code opção. O valor deve 
ser um dos recursos listados abaixo--code. Por exemplo, --
resource AWS::Serverless::Function --resouce 
AWS::Serverless::LayerVersion.

--skip-deploy-sync | 
--no-skip-deploy-sync

Especifique--skip-deploy-sync para ignorar a sincronização inicial 
da infraestrutura se ela não for necessária. AAWS SAM CLI comparará 
seuAWS SAM modelo local com oAWS CloudFormation modelo 
implantado e executará uma implantação somente se uma alteração for 
detectada.

Especifique--no-skip-deploy-sync para executar umaAWS 
CloudFormation implantação toda vez quesam sync for executada.

Para saber mais, consulte Ignore aAWS CloudFormation implantação 
inicial (p. 90).

A opção padrão é --skip-deploy-sync.

--dependency-layer | 
--no-dependency-layer

Especifica se as dependências de funções individuais devem ser 
separadas em outra camada para acelerar o processo de sincronização.

A configuração padrão é a --dependency-layer.

-u, --use-container Se suas funções dependem de pacotes que têm dependências 
compiladas nativamente, use essa opção para criar sua função dentro de 
um contêiner Docker semelhante aAWS Lambda -like.

Observação: atualmente, essa opção não é compatível com--
dependency-layer. Se você usar--use-container com--
dependency-layer, aAWS SAM CLI o informa e continua com--no-
dependency-layer.

--stack-name TEXT (Obrigatório) O nome daAWS CloudFormation pilha do seu aplicativo.

--s3-bucket TEXT O nome do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em 
que esse comando faz upload doAWS CloudFormation modelo. Se seu 
modelo for maior que 51.200 bytes, a opção ou a opção--s3-bucket
ou a--resolve-s3 opção é necessária. Se você especificar as duas--
resolve-s3 opções--s3-bucket e, ocorrerá um erro.

--s3-prefix TEXT O prefixo adicionado aos nomes dos artefatos que você faz upload para 
o bucket do Amazon S3. O nome do prefixo é um nome de caminho 
(nome da pasta) para o bucket do Amazon S3. Isso se aplica somente às 
funções declaradas com o tipo deZip pacote.
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Opção Descrição

--capabilities LIST Uma lista de recursos que você especifica paraAWS 
CloudFormation permitir criar certas pilhas. Alguns modelos 
de pilha podem incluir recursos que podem afetar permissões 
noConta da AWS .Por exemplo, criando novos usuáriosAWS 
Identity and Access Management (IAM). Os recursos padrão 
sãoCAPABILITY_NAMED_IAMCAPABILITY_AUTO_EXPAND e. 
Especifique essa opção para substituir os valores padrão. Entre os valores 
válidos estão os seguintes:

• CAPABILITY_IAM
• CAPABILITY_NAMED_IAM
• POLÍTICA DE RECURSOS
• CAPABILITY_AUTO_EXPAND

-s, --base-dir 
DIRECTORY

Resolve caminhos relativos ao código-fonte da função ou da camada em 
relação a esse diretório. Use essa opção para alterar a forma como os 
caminhos relativos às pastas de código-fonte são resolvidos. Por padrão, 
os caminhos relativos são resolvidos com relação à localização doAWS 
SAM modelo.

Além dos recursos no aplicativo raiz ou na pilha que você está criando, 
essa opção também se aplica a aplicativos ou pilhas aninhadas. Além 
disso, essa opção se aplica aos seguintes tipos e propriedades de 
recursos:

• Tipo de recurso:AWS::Serverless::Function
Propriedade:CodeUri

• Tipo de recurso: Atributo doAWS::Serverless::Function
recurso:Metadata Entrada:DockerContext

• Tipo de recurso:AWS::Serverless::LayerVersion
Propriedade:ContentUri

• Tipo de recurso:AWS::Lambda::Function Propriedade:Code
• Tipo de recurso:AWS::Lambda::LayerVersion

Propriedade:Content

--parameter-overrides Uma sequência que contém substituições deAWS CloudFormation 
parâmetros codificadas como pares chave-valor. Use o mesmo 
formato que oAWS Command Line Interface (AWS CLI). Por exemplo,
ParameterKey=ParameterValue InstanceType=t1.micro.

--image-repository 
TEXT

O nome do repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) para fazer upload da imagem da função. Obrigatório para funções 
declaradas com o tipo deImage pacote.

--kms-key-id TEXT O ID de uma chaveAWS Key Management Service (AWS KMS) usada 
para criptografar artefatos que estão em repouso no bucket do Amazon 
S3. Se você não especificar essa opção,AWS SAM use chaves de 
criptografia gerenciadas pelo Amazon S3.

--role-arn TEXT O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAMAWS 
CloudFormation assumida ao aplicar o conjunto de alterações.

--notification-arns 
LIST

Uma lista de ARNs de tópicos do Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS)AWS CloudFormation associados à pilha.
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Opção Descrição

--tags LIST Uma lista de tags para associar à pilha criada ou atualizada. AWS 
CloudFormationO também propaga essas tags para recursos na pilha que 
as suportam.

--metadata Um mapa de metadados para anexar a todos os artefatos que você faz 
referência em seu modelo.

sam rastreamentos
BuscasAWS X-Rayrastreamentos no seuConta da AWSnoRegião da AWS.

Uso:

sam traces [OPTIONS]

Opções:

Opção Descrição

--trace-id TEXT O identificador exclusivo para um rastreamento do X-Ray.

--start-time TEXT Obtém traços começando neste momento. A hora pode ser valores 
relativos como “5 minutos atrás', “ontem”, ou um carimbo de data/hora 
formatado como '2018-01-01 10:10:10 '. O padrão é '10 minutos atrás'.

--end-time TEXT Obtém traços até este momento. A hora pode ser valores relativos como 
“5 minutos atrás', “amanhã” ou um carimbo de data/hora formatado como 
'2018-01-01 10:10:10”.

--tail Cauda a saída de rastreamento. Isso ignora o argumento do tempo 
de término e continua a exibir traços à medida que eles se tornam 
disponíveis.

--output TEXT Especifica o formato de saída para os logs. Para imprimir registros 
formatados, especifiquetext. Para imprimir os logs como JSON, 
especifiquejson.

Exemplos

Execute o seguinte comando para buscar rastreamentos de X-Ray por ID.

sam traces --trace-id tracing-id-1 --trace-id tracing-id-2

Execute o seguinte comando para rastrear traços de X-Ray à medida que eles se tornam disponíveis.

sam traces --tail

sam validate
Verifica se um arquivoAWS SAM de modelo é válido.
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Uso:

sam validate [OPTIONS]

Opções:

Opção Descrição

-t, --template, --
template-file PATH

O arquivoAWS SAM de modelo. O valor padrão é template.[yaml|
yml].

Se seu modelo estiver em seu diretório de trabalho atual e for 
nomeadotemplate.[yaml|yml|json], essa opção não será 
necessária.

Se você acabou de corrersam build, essa opção não é necessária.

--lint Execute a validação do linting no modelo por meio decfn-lint. Crie 
um arquivocfnlintrc de configuração para especificar parâmetros 
adicionais. Para obter mais informações, consulte cfn-lint no AWS 
CloudFormation GitHub repositório.

--profile TEXT O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém asAWS 
credenciais.

--region TEXT AAWS região da onde implantar. Por exemplo, us-east-1.

--config-file PATH O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de 
parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” 
na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--config-env TEXT O nome do ambiente que especifica os valores dos parâmetros padrão 
no arquivo de configuração a ser usado. O valor padrão é “valor padrão 
é “valor padrão é “false”. Para obter mais informações sobre esses 
arquivos de configuração, consulte AWS SAMArquivo de configuração da 
CLI (p. 495).

--debug Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração 
gerada pelaAWS SAM CLI e exibir carimbos de data e hora.

AWS SAMArquivo de configuração da CLI
OAWS SAMA CLI oferece suporte a um arquivo de configuração no nível do projeto que armazena 
parâmetros padrão para seus comandos. Esse arquivo de configuração está noFormato de arquivo 
TOMLE o nome de arquivo padrão ésamconfig.toml. O local padrão do arquivo é o diretório raiz do 
projeto, que contém oAWS SAMarquivo de modelo do.

Você pode editar manualmente esse arquivo para definir parâmetros padrão para qualquerAWS 
SAMComando da CLI. Além disso, osam deploy --guidedcommand grava um subconjunto 
de parâmetros no arquivo de configuração. Para obter mais informações sobre esse comando, 
consulteConfigurações de escrita comsam deploy --guided (p. 497)Mais adiante neste tópico.

495

https://github.com/aws-cloudformation/cfn-lint
https://toml.io/en/
https://toml.io/en/


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor
AWS SAMArquivo de configuração da CLI

Exemplo
Aqui está um exemplo de arquivo de configuração que contém três conjuntos de parâmetros para 
odefaultambiente do. Um conjunto é para todos os comandos, um é para odeploycomando, e um é 
para obuildcomando.

 version=0.1 
 [default.global.parameters] 
 stack_name = "common-stack" 
  
 [default.deploy.parameters] 
 stack_name = "my-app-stack" 
 s3_bucket = "my-source-bucket" 
 s3_prefix = "my-s3-prefix" 
 image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-function-2=image-repo-2"] 
 region = "us-west-2" 
 confirm_changeset = true 
 capabilities = "CAPABILITY_IAM" 
 tags = "project=\"my-application\" stage=\"production\"" 

 [default.build.parameters] 
 container_env_var = ["Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1", "Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2"] 
 container_env_var_file = "env.json" 
 no_beta_features = true

Regras do arquivo de configuração
OAWS SAMA CLI aplica as seguintes regras aos arquivos de configuração:

Nome e local do arquivo

• O arquivo de configuração padrão é denominadosamconfig.tomlE está localizado no diretório raiz do 
projeto.

• Você pode substituir o nome e o local do arquivo padrão usando o--config-fileparâmetro .

Tabelas

• OAWS SAMA CLI usa tabelas TOML para agrupar entradas de configuração por ambiente e 
comando. Um único arquivo de configuração pode conter tabelas para vários ambientes, comandos e 
subcomandos.

• O nome do ambiente padrão é nomeadodefault. É possível substituir o nome do ambiente padrão 
usando o--config-envparâmetro .

• Para comandos, o formato do cabeçalho da tabela é[environment.command.parameters]. Por 
exemplo, para osam deploycomando para odefaultambiente, o cabeçalho da tabela de configuração 
é[default.deploy.parameters].

• Para subcomandos, o formato do cabeçalho da tabela 
é[environment.command_subcommand.parameters]. Ou seja, delimite o 
comando e o subcomando com_(sublinhado). Por exemplo, para osam local 
invokecomando para odefaultambiente, o cabeçalho da tabela de configuração 
é[default.local_invoke.parameters].

• Se algum comando ou subcomando contiver um-caractere (hífen), substitua-o por_(sublinhado). 
Por exemplo, para osam local start-api, o cabeçalho da tabela de configuração 
é[default.local_start_api.parameters].

• Para especificar parâmetros para todos os comandos, use oglobalpalavra-chave como o comando no 
cabeçalho da tabela ([environment.global.parameters]). Por exemplo, o cabeçalho da tabela 
global para odefaultambiente do[default.global.parameters].
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Entradas de configuração

• Cada entrada de configuração é um par chave-valor do TOML.
• A chave de configuração é o nome do parâmetro de forma longa com o-caractere (hífen) substituído 

por_(sublinhado). Para obter a lista de parâmetros disponíveis para cada comando, consulte oAWS 
SAMReferência de comandos da EB (p. 458)ou executesam command --help.

• O valor de configuração pode assumir as seguintes formas:
• Para parâmetros de alternância, o valor pode sertrueoufalse(sem aspas). Por exemplo,
confirm_changeset = true.

• Para parâmetros que usam um único argumento, o valor é o argumento cercado por" "(aspas). Por 
exemplo, region = "us-west-2".

• Para parâmetros que usam uma lista de argumentos, os argumentos são delimitados 
por espaço dentro" "(aspas). Por exemplo, capabilities = "CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_NAMED_IAM".
• Para especificar uma lista de pares de valores-chave, os pares são delimitados por espaço e o 

valor de cada par é cercado por codificado" "(aspas). Por exemplo, tags = "project=\"my-
application\" stage=\"production\"".

• Para parâmetros que você pode especificar várias vezes, o valor é uma matriz de argumentos. 
Por exemplo, image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-
function-2=image-repo-2"].

Precedência

• Os valores de parâmetros fornecidos na linha de comando têm precedência sobre as entradas 
correspondentes no arquivo de configuração. Por exemplo, se o arquivo de configuração contiver a 
entradastack_name = "DefaultStack"E você executa o comandosam deploy --stack-name 
MyCustomStack, então o nome da pilha implantada éMyCustomStack.

• Para oparameter_overridesentrada, tanto os valores de parâmetros fornecidos na linha de comando 
quanto as entradas no arquivo de configuração têm precedência sobre os objetos correspondentes 
declarados naParametersseção do arquivo de modelo do.

• As entradas que você fornece em uma tabela de comando específica têm precedência sobre as 
entradas em umglobalseção de comando. Por exemplo, suponha que o arquivo de configuração 
contém as seguintes tabelas e entradas:

 [default.global.parameters] 
 stack_name = "common-stack" 

 [default.deploy.parameters] 
 stack_name = "my-app-stack"

Neste caso, osam deploycomando usa o nome da pilhamy-app-stacke qualquer outro comando (por 
exemplo,sam logs) usa o nome da pilhacommon-stack.

Configurações de escrita comsam deploy --guided
Quando você executa osam deploy --guidedcomando, oAWS SAMA CLI orienta você pela 
implantação com uma série de prompts.

Esses prompts incluem a pergunta"Save arguments to samconfig.toml [Y/n]:". Se 
você responderYpara este prompt, oAWS SAMA CLI atualiza o arquivo de configuração com 
valores para odeploycomando. Por exemplo, para odefaultambiente,AWS SAMatualiza 
o[default.deploy.parameters]tabela.
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A lista de entradas nodeploytabela de comando queAWS SAMAs atualizações podem incluir o seguinte:

• stack_name

• s3_bucket

• s3_prefix

• image_repository

• region

• confirm_changeset

• capabilities

• signing_profiles

• disable_rollback

• parameter_overrides

Note

Há um caso especial para um arquivo de configuração que contém entradas para o mesmo 
parâmetro em ambos osdeployeglobaltabelas de comando. Nesse caso, se você 
executarsam deploy --guidede forneça o mesmo valor para esse parâmetro que 
oglobalentrada da tabela de comando, depois adeploya entrada da tabela de comando é 
removida.
Especificando nosam deploy --guidedsolicita o mesmo valor que já está especificado 
naglobaltabela de comando,AWS SAMpressupõe que você deseja padrão para o valor 
naglobaltabela de comando.

Regras para valores padrão de prompt guiado

Para controlar os valores padrão para os prompts que oAWS SAMA CLI é exibida quando você 
executasam deploy --guided, você pode especificar parâmetros na linha de comando ou entradas em 
um arquivo de configuração existente.

As regras para esses prompts são as seguintes:

• Se você especificar valores na linha de comando, oAWS SAMA CLI usa esses valores de linha de 
comando como os padrões para os prompts correspondentes.

• Se houver um arquivo de configuração existente, oAWS SAMA CLI usa entradas da tabela 
correspondente nesse arquivo como os valores padrão para os prompts correspondentes.

As regras de precedência entre a linha de comando e o arquivo de configuração são as mesmas que as 
declaradas naPrecedenceseção anterior neste tópico.

Gerenciando versões daAWS SAM CLI
Gerencie suas versões da Interface de Linha deAWS Serverless Application Model Comando (AWS 
SAMCLI) por meio de atualização, downgrade e desinstalação. Opcionalmente, você pode fazer download 
e instalar a compilação noturna doAWS SAM CLI.

Tópicos
• Atualizando aAWS SAM CLI (p. 499)
• Desinstalando aAWS SAM CLI (p. 499)
• Instalando a compilação noturna daAWS SAM CLI (p. 501)
• Instalando aAWS SAM CLI em um ambiente virtual usandopip (p. 502)
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• Solução de problemas (p. 503)

Atualizando aAWS SAM CLI
Linux

Para atualizar aAWS SAM CLI no Linux, siga as instruções de instalação emComo instalar a CLI do AWS 
SAM (p. 18), mas adicione a--update opção ao comando de instalação, da seguinte forma:

sudo ./sam-installation/install --update

macOS

Atualize aAWS SAM CLI por meio do mesmo serviço usado para instalá-la.

Homebrew

Para atualizar aAWS SAM CLI no macOS usandoHomebrew, execute o seguinte comando:

$ brew upgrade aws-sam-cli

Note

Para atualizar para aAWS SAM v1.70.1 ou mais recente, recomendamos executarbrew upgrade 
aws/tap/aws-sam-cli em vez disso.

Instalador de Package

Para atualizar aAWS SAM CLI usando o instalador de pacotes, instale a versão mais recente do pacote. 
Para obter instruções, consulte Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 18).

Windows

Para atualizar aAWS SAM CLI, repita as etapas de instalação do WindowsComo instalar a CLI do AWS 
SAM (p. 17) novamente.

Desinstalando aAWS SAM CLI
Linux

Para desinstalar aAWS SAM CLI no Linux, você deve excluir o link simbólico e o diretório de instalação 
executando os seguintes comandos:

1. Localize o symlink e instale caminhos.

• Encontre o link simbólico usando owhich comando:

which sam

A saída mostra o caminho em que osAWS SAM binários estão localizados, por exemplo:

 /usr/local/bin/sam

• Encontre o diretório para o qual o link simbólico aponta usando ols comando:
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ls -l /usr/local/bin/sam

No exemplo a seguir, o diretório de instalação é/usr/local/aws-sam-cli.

 lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/sam -> /usr/local/aws-
sam-cli/current/bin/sam

2. Exclua o link simbólico.

sudo rm /usr/local/bin/sam

3. Exclua o diretório de instalação.

sudo rm -rf /usr/local/aws-sam-cli

macOS

Desinstale aAWS SAM CLI por meio do mesmo serviço usado para instalá-la.

Homebrew

Se aAWS SAM CLI foi instalada usandoHomebrew oupip, desinstale-a executando o seguinte:

$ pip uninstall aws-sam-cli && brew uninstall aws-sam-cli

Verifique se aAWS SAM CLI está desinstalada executando o seguinte:

$ sam --version
command not found: sam

Instalador de Package

Se aAWS SAM CLI foi instalada usando o instalador de pacotes, desinstale-a com os seguintes comandos.

1. Remova o programaAWS SAM CLI modificando e executando o seguinte:

$ sudo rm -rf /path-to/aws-sam-cli

a. sudo — Se seu usuário tiver permissões de gravação no local em que o programaAWS SAM CLI 
está instalado, nãosudo é necessário. Caso contrário, sudo será obrigatório.

b. /path-to — Caminho para onde você instalou o programaAWS SAM CLI. O local padrão é /
usr/local.

2. Remova aAWS SAM CLI$PATH modificando e executando o seguinte:

$ sudo rm -rf /path-to-symlink-directory/sam

a. sudo — Se seu usuário tiver permissões de gravação$PATH, nãosudo é necessário. Caso 
contrário, sudo será obrigatório.

b. path-to-symlink-directory— Sua variável de$PATH ambiente. O local padrão é /usr/
local/bin.

3. Verifique se aAWS SAM CLI está desinstalada executando o seguinte:
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$ sam --version
command not found: sam

Windows

Para desinstalar aAWS SAM CLI usando as configurações do Windows, siga estas etapas:

1. No menu Iniciar, pesquise “Adicionar ou remover programas”.
2. Escolha o resultado chamado AWS SAMCommand Line Interface e, em seguida, escolha Desinstalar

para iniciar o desinstalador.
3. Confirme que você deseja desinstalar aAWS SAM CLI.

Instalando a compilação noturna daAWS SAM CLI
Você pode fazer download e instalar a compilação noturna doAWS SAM CLI. Ele contém uma versão 
de pré-lançamento do códigoAWS SAM CLI que pode ser menos estável do que a versão de produção. 
Quando instalado, você pode usar a compilação noturna com osam-nightly comando. Você pode instalar e 
usar as versões de produção e de compilação noturna daAWS SAM CLI ao mesmo tempo.

Note

A compilação noturna não contém uma versão de pré-lançamento da imagem de compilação. Por 
isso, criar seu aplicativo sem servidor com a--use-container opção usa a versão de produção mais 
recente da imagem de compilação.

Para instalar a versão noturna daAWS SAM CLI, siga estas instruções.

Linux

Command line installer

A compilação noturna está disponível com este link de download: AWS SAMCLI nightly build. Para 
instalar a versão de compilação noturna daAWS SAM CLI, execute as mesmas etapas daComo 
instalar a CLI do AWS SAM (p. 18) seção, mas use o link de download da compilação noturna. Você 
pode encontrar os valores de hash dos arquivos do instalador de compilação noturna nas notas de 
lançamento daAWS SAM CLI para compilações noturnas GitHub.

Para verificar se você instalou a versão de compilação noturna, execute osam-nightly --version
comando. A saída desse comando está no formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por exemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Homebrew

Para instalar a versão de compilação noturna daAWS SAM CLI no Linux, usandoHomebrew, execute 
os seguintes comandos:

brew tap aws/tap
brew install aws-sam-cli-nightly

Para verificar se você instalou a versão de compilação noturna, execute osam-nightly --version
comando. A saída desse comando está no formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por exemplo:
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SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

macOS

Para instalar a versão de compilação noturna daAWS SAM CLI no macOS, usandoHomebrew, execute os 
seguintes comandos:

brew tap aws/tap
brew install aws-sam-cli-nightly

Para verificar se você instalou a versão de compilação noturna, execute osam-nightly --version comando. A 
saída desse comando está no formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por exemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Windows

A versão de compilação noturna daAWS SAM CLI está disponível com este link de download: AWS 
SAMCLI nightly build. Para instalar a compilação noturna no Windows, execute as mesmas etapas da 
versãoComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17), mas use o link de download da compilação noturna.

Para verificar se você instalou a versão de compilação noturna, execute osam-nightly --version comando. A 
saída desse comando está no formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, por exemplo:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Instalando aAWS SAM CLI em um ambiente virtual usandopip
Recomendamos usar o instalador de pacotes nativo para instalar aAWS SAM CLI. Se você precisar 
usarpip, recomendamos que você instale aAWS SAM CLI em um ambiente virtual. Isso garante um 
ambiente de instalação limpo e um ambiente isolado se ocorrerem erros.

Para instalar aAWS SAM CLI em um ambiente virtual

1. Em um diretório inicial de sua escolha, crie um ambiente virtual e dê um nome a ele.

Linux / macOS

$ mkdir project
$ cd project
$ python3 -m venv venv

Windows

> mkdir project
> cd project
> py -3 -m venv venv

2. Ative o ambiente virtual

Linux / macOS

$ . venv/bin/activate
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O prompt muda para mostrar que seu ambiente virtual está ativo.

(venv) $ 

Windows

> venv\Scripts\activate

O prompt muda para mostrar que seu ambiente virtual está ativo.

(venv) > 

3. Instale aAWS SAM CLI em seu ambiente virtual.

(venv) $ pip install --upgrade aws-sam-cli

4. Verifique seAWS SAM a está instalada corretamente.

(venv) $ sam --version
SAM CLI, version 1.76.0

5. Use o comando deactivate para sair do ambiente virtual. Sempre que você iniciar uma nova 
sessão, deverá ativar novamente o ambiente.

Solução de problemas
Se você encontrar erros ao instalar ou usar aAWS SAM CLI, consulteAWS SAMSolução de problemas de 
CLI (p. 504).

Configurar oAWScredenciais
OAWS SAMA interface de linha de comando (CLI) exige que você definaAWScredenciais para que ele 
possa fazer chamadas paraAWSServiços em seu nome. Por exemplo, as receitasAWS SAMA CLI faz 
chamadas para o Amazon S3 eAWS CloudFormation.

Você já pode ter definidoAWScredenciais para trabalharAWSferramentas, como uma dasAWSSDKs 
ou oAWS CLI. Se você não tiver feito isso, este tópico mostra as abordagens recomendadas para 
configuraçãoAWSCredenciais da .

Para definirAWScredenciais, você deve ter oID de chave de acessoe suachave de acesso secreta = ""Para 
o usuário do IAM que você deseja configurar. Para obter informações sobre IDs de chave de acesso e 
chaves de acesso secretas, consulteGerenciamento de chaves de acesso para usuários do IAMnoManual 
do usuário do IAM.

Em seguida, determine se você tem oAWS CLIinstalado. Depois, siga as instruções em uma das seguintes 
seções:

Como usar a AWS CLI
Se você tiver aAWS CLIInstalado, use aaws configureCommand e siga as solicitações:

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: your_access_key_id
AWS Secret Access Key [None]: your_secret_access_key
Default region name [None]:  
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Default output format [None]: 

Para obter informações sobre aaws configurecomando, consulteComo configurar a rapidamenteAWS 
CLInoAWS Command Line InterfaceGuia do usuário do.

Não usar oAWS CLI
Se você não tiver aAWS CLIinstalado, você pode criar um arquivo de credenciais ou definir variáveis de 
ambiente:

• Arquivo de credenciais— Você pode definir credenciais naAWSArquivo de credenciais em seu sistema 
local. Este arquivo deve estar localizado em um dos seguintes locais:
• ~/.aws/credentialsno Linux ou no macOS
• C:\Users\USERNAME\.aws\credentials no Windows

Esse arquivo deve conter linhas no seguinte formato:

[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key

 
• Variáveis de ambiente— É possível definir 

aAWS_ACCESS_KEY_IDeAWS_SECRET_ACCESS_KEYVariáveis de ambiente.

Para definir essas variáveis no Linux ou no macOS, use aexportarComando da :

export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key

Para definir essas variáveis no Windows, use aconjuntoComando da :

set AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key

AWS SAMSolução de problemas de CLI
Solucione mensagens de erro ao usar, instalar e gerenciar a interface de linha deAWS Serverless 
Application Model comando (AWS SAMCLI).

Tópicos
• Erros de instalação (p. 504)
• Mensagens de erro (p. 505)

Erros de instalação
Linux
Erro do Docker: “Não é possível conectar-se ao daemon do Docker. O daemon do docker está 
sendo executado nesse host?”

Em alguns casos, para fornecer permissõesec2-user para o acesso ao daemon do Docker, talvez seja 
necessário reinicializar sua instância. Se você receber esse erro, tente reinicializar sua instância.
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Erro do shell: “comando não encontrado”

Se você receber esse erro, seu shell não conseguirá localizar o executável daAWS SAM CLI no caminho. 
Verifique a localização do diretório em que você instalou o executável daAWS SAM CLI e, em seguida, 
verifique se o diretório está no seu caminho.

AWS SAMErro CLI: “/lib64/libc.so.6: versão `GLIBC_2.14' não encontrada (exigida por /usr/local/
aws-sam-cli /dist/libz.so.1)”

Se você receber esse erro, você está usando uma versão não suportada do Linux e a versão interna do 
glibc está desatualizada. Faça uma das seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir

• Atualize seu host Linux para a versão de 64 bits de uma distribuição recente do CentOS, Fedora, Ubuntu 
ou Amazon Linux 2.

• Siga as instruções paraComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

macOS

A instalação falhou

Se você estiver instalando aAWS SAM CLI para seu usuário e selecionou um diretório de instalação para o 
qual você não tem permissões de gravação, esse erro poderá ocorrer. Faça uma das seguir seguir seguir 
seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir

1. Selecione um diretório de instalação diferente para o qual você tenha permissões de gravação.
2. Exclua o instalador. Em seguida, faça o download e execute-o novamente.

Mensagens de erro
Erro de curl: “curl: (6) Não foi possível resolver:...”

Ao tentar invocar o endpoint do API Gateway, você receberá o seguinte erro a seguir seguir seguir seguir 
seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir

curl: (6) Could not resolve: endpointdomain (Domain name not found)

Isso significa que você tentou enviar uma solicitação para um domínio que não é válido. Isso pode 
acontecer se o aplicativo sem servidor falhar na implantação bem-sucedida ou se você tiver um erro de 
digitação nocurl comando. Verifique se o aplicativo foi implantado com êxito usando oAWS CloudFormation 
console ou oAWS CLI, e verifique securl o comando está correto.
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Erro: Falha ao criar recursos gerenciados: Não foi possível localizar as 
credenciais

Ao executar osam deploy comando, você vê o seguinte erro:

Error: Failed to create managed resources: Unable to locate credentials

Isso significa que você não configurouAWS credenciais para permitir que aAWS SAM CLI faça 
chamadasAWS de serviço. Para corrigir isso, você deve configurar asAWS credenciais. Para obter mais 
informações, consulte Configurar oAWScredenciais (p. 503).

Erro: resolvedor de dependências do pip...

Exemplo de texto de erro:

ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that 
 are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.  
aws-sam-cli 1.58.0 requires aws-sam-translator==1.51.0, but you have aws-sam-translator 
 1.58.0 which is incompatible.  
aws-sam-cli 1.58.0 requires typing-extensions==3.10.0.0, but you have typing-extensions 
 4.4.0 which is incompatible.

Possível causa: se você usapip para instalar pacotes, as dependências entre os pacotes podem entrar em 
conflito.

Cada versão doaws-sam-cli pacote depende de uma versão doaws-sam-translator pacote. Por 
exemplo, aaws-sam-cli v1.58.0 pode depender daaws-sam-translator v1.51.0.

Se você instalar aAWS SAM CLI usandopip e depois instalar outro pacote que dependa de uma 
versão mais recente doaws-sam-translator, ocorrerá o seguinte:
• A versão mais recente doaws-sam-translator será instalada.
• A versão atualaws-sam-cli e a versão mais recente doaws-sam-translator podem não ser 

compatíveis.
• Quando você usa aAWS SAM CLI, o erro do resolvedor de dependências ocorrerá.

Soluções:

1. Use o instalador de pacotesAWS SAM nativo da CLI.

a. Desinstale aAWS SAM CLI usando pip. Para obter instruções, consulte Desinstalando aAWS 
SAM CLI (p. 499).

b. Instale aAWS SAM CLI usando o instalador de pacotes nativo. Para obter instruções, 
consulte Como instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

c. Quando necessário, atualize aAWS SAM CLI usando o instalador de pacotes nativo. Para 
obter instruções, consulte Atualizando aAWS SAM CLI (p. 499).

2. Se você precisar usarpip, recomendamos que você instale aAWS SAM CLI em um ambiente 
virtual. Isso garante um ambiente de instalação limpo e um ambiente isolado se ocorrerem 
erros. Para obter instruções, consulte Instalando aAWS SAM CLI em um ambiente virtual 
usandopip (p. 502).

Erro: É necessário executar projetosAWS SAM localmenteDocker. Você o 
instalou?

Ao executar osam local start-api comando, você vê o seguinte erro:
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Error: Running AWS SAM projects locally requires Docker. Have you got it installed?

Isso significa que você não instalouDocker corretamente. Dockeré necessário testar seu aplicativo 
localmente. Para corrigir isso, siga as instruções para instalar o Docker no seu host de desenvolvimento. 
Para obter mais informações, consulte Instalação do Docker (p. 511).

Erro: Restrições de segurança não satisfeitas

Ao corrersam deploy --guided, você recebe a perguntaFunction may not have authorization 
defined, Is this okay? [y/N]. Se responder a essa solicitação comN (a resposta padrão), você 
receberá o seguinte erro a seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir 
seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir

Error: Security Constraints Not Satisfied

O prompt informa que o aplicativo que você está prestes a implantar pode ter uma API do Amazon API 
Gateway de acesso público configurada sem autorização. Ao responderN a essa solicitação, você está 
dizendo que isso não está OK.

Para corrigir isso a seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir 
seguir seguir seguir seguir

• Configure seu aplicativo com autorização. Para obter informações sobre como configurar a autorização, 
consulteControlar o acesso às APIs do API Gateway (p. 368).

• Se sua intenção é ter um endpoint de API acessível ao público sem autorização, reinicie sua 
implantação e responda a essa perguntaY para indicar que você concorda com a implantação.

mensagem: Token de autenticação ausente

Ao tentar invocar o endpoint do API Gateway, você receberá o seguinte erro a seguir seguir seguir seguir 
seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir

{"message":"Missing Authentication Token"}

Isso significa que você tentou enviar uma solicitação para o domínio correto, mas o URI não é 
reconhecível. Para corrigir isso, verifique o URL completo e atualize ocurl comando com o URL correto.

AWS SAMreferência do conector
Esta seção contém informações de referência para o tipo de recurso do conectorAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM). Para obter uma introdução aos conectores, consulteGerenciando 
permissões de recursos comAWS SAM conectores (p. 308).

Tipos de recursos de origem e destino suportados 
para conectores
O tipo deAWS::Serverless::Connector recurso suporta um número selecionado de conexões entre 
os recursos de origem e de destino. Ao configurar conectores em seuAWS SAM modelo, use a tabela a 
seguir para referenciar as conexões suportadas e as propriedades que precisam ser definidas para cada 
tipo de recurso de origem e destino. Para obter mais informações sobre como configurar conectores na 
sua modelo, consulteAWS::Serverless::Connector (p. 143).
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Para recursos de origem e destino, quando definidos no mesmo modelo, use aId propriedade. 
Opcionalmente, umQualifier pode ser adicionado para restringir o escopo do seu recurso definido. 
Quando o recurso não estiver no mesmo modelo, use uma combinação de propriedades suportadas.

Para solicitar novas conexões, envie um novo problema no serverless-application-model AWS 
GitHubrepositório.

Source type (Tipo 
de origem)

Tipo de destino Permissões Propriedades de 
origem

Propriedades do 
destino

AWS::ApiGateway::RestApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdouQualifierResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::ApiGateway::RestApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdouQualifierResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::ApiGatewayV2::ApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdouQualifierResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::ApiGatewayV2::ApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdouQualifierResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::DynamoDB::TableAWS::Lambda::FunctionRead IdouArn eType IdouRoleName
eType

AWS::DynamoDB::TableAWS::Serverless::FunctionRead IdouArn eType IdouRoleName
eType

AWS::Events::RuleAWS::Events::EventBusWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Events::RuleAWS::Lambda::FunctionWrite IdouArn eType IdouArn eType

AWS::Events::RuleAWS::Serverless::FunctionWrite IdouArn eType IdouArn eType

AWS::Events::RuleAWS::Serverless::StateMachineWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Events::RuleAWS::SNS::Topic Write IdouArn eType IdouArn eType

AWS::Events::RuleAWS::SQS::Queue Write IdouArn eType IdouArnQueueUrl, 
eType

AWS::Events::RuleAWS::StepFunctions::StateMachineWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Events::EventBusWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Lambda::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Location::PlaceIndexRead IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::S3::Bucket Read, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType
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Source type (Tipo 
de origem)

Tipo de destino Permissões Propriedades de 
origem

Propriedades do 
destino

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArnName, 
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::SNS::Topic Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::SQS::Queue Read, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArnName, 
eType

AWS::S3::Bucket AWS::Lambda::FunctionWrite IdouArn eType IdouArn eType

AWS::S3::Bucket AWS::Serverless::FunctionWrite IdouArn eType IdouArn eType

AWS::Serverless::ApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdouQualifierResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::ApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdouQualifierResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Events::EventBusWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Lambda::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::S3::Bucket Read, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArnName, 
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::SNS::Topic Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::SQS::Queue Read, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn,Name, 
eType
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Source type (Tipo 
de origem)

Tipo de destino Permissões Propriedades de 
origem

Propriedades do 
destino

AWS::Serverless::HttpApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdouQualifier,ResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::HttpApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdouQualifier,ResourceId, 
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::SimpleTableAWS::Lambda::FunctionRead IdouArn eType IdouRoleName
eType

AWS::Serverless::SimpleTableAWS::Serverless::FunctionRead IdouArn eType IdouRoleName
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Events::EventBusWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Lambda::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::S3::Bucket Read, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn,Name, 
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::SNS::Topic Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::SQS::Queue Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn,Name, 
eType

AWS::SNS::Topic AWS::Lambda::FunctionWrite IdouArn eType IdouArn eType

AWS::SNS::Topic AWS::Serverless::FunctionWrite IdouArn eType IdouArn eType

AWS::SNS::Topic AWS::SQS::Queue Write IdouArn eType IdouArn,QueueUrl, 
eType

AWS::SQS::Queue AWS::Lambda::FunctionRead, Write IdouArn eType IdouRoleName
eType

AWS::SQS::Queue AWS::Serverless::FunctionRead, Write IdouArn eType IdouRoleName
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType
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Source type (Tipo 
de origem)

Tipo de destino Permissões Propriedades de 
origem

Propriedades do 
destino

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Events::EventBusWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Lambda::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::S3::Bucket Read, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::FunctionWrite IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn,Name, 
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::SNS::Topic Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::SQS::Queue Write IdouRoleName
eType

IdouArn eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdouRoleName
eType

IdouArn,Name, 
eType

Instalando o Docker para uso com aAWS SAM CLI
O Docker é um aplicativo que executa contêineres em sua máquina. Com o Docker,AWS SAM pode 
fornecer um ambiente local semelhanteAWS Lambda a um contêiner para criar, testar e depurar seus 
aplicativos sem servidor.

Note

O Docker é necessário somente para testar seus aplicativos localmente e para criar pacotes de 
implantação usando a--use-container opção.

Tópicos
• Instalação do Docker (p. 511)
• Próximas etapas (p. 513)

Instalação do Docker
Siga estas instruções para instalar o Docker em seu sistema operacional.

Linux

O Docker está disponível em muitos sistemas operacionais diferentes, incluindo a maioria das distribuições 
modernas do Linux, por exemplo, o CentOS, no Debian e no Ubuntu. Para obter informações sobre a 
instalação do Docker em seu sistema operacional específico, consulte Obter o Docker no site do Docker 
Docs.
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Se você estiver usando o Amazon Linux 2, siga estas etapas para instalar o Docker:

1. Atualize os pacotes instalados e o cache de pacotes em sua instância.

sudo yum update -y

2. Instale o pacote do Docker Community Edition mais recente.

sudo amazon-linux-extras install docker

3. Inicie o serviço Docker.

sudo service docker start

4. Adicione oec2-user aodocker grupo para que você possa executar comandos do Docker sem 
usarsudo.

sudo usermod -a -G docker ec2-user

5. Obtenha as novas permissões dedocker grupo saindo e fazendo login novamente. Para fazer isso, 
feche a janela atual do terminal SSH e reconecte-se à sua instância em uma nova. Sua nova sessão 
SSH deve ter as permissões dedocker grupo apropriadas.

6. Verifique se oec2-user pode executar comandos do Docker sem usarsudo.

docker ps

Você deverá ver a saída a seguir, confirmando que o Docker está instalado e em execução:

 CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS 
              PORTS               NAMES

Note

No Linux, para criar e executar funções do Lambda com uma arquitetura de conjunto de 
instruções diferente da sua máquina host, há etapas adicionais para configurar o Docker. 
Por exemplo, para executararm64 funções em umax86_64 máquina, você pode executar o 
seguinte comando para configurar o daemon do Docker:docker run --rm --privileged 
multiarch/qemu-user-static --reset -p yes.

Se você tiver problemas ao instalar o Docker, consulteErros de instalação (p. 504). Ou consulte a seção
Solução de problemas das etapas de pós-instalação para Linux no site do Docker Docs.

macOS
Note

O Docker Desktop é oficialmente suportado, mas a partir daAWS SAM CLI versão 1.47.0, você 
pode usar alternativas, desde que elas usem o tempo de execução do Docker.

1. Instalar o Docker

AAWS SAM CLI oferece suporte ao Docker em execução no macOS Sierra 10.12 ou posterior. Para 
saber como instalar o Docker, consulte Instalar o Docker Desktop para Mac no site do Docker Docs.

2. Configure seus drives compartilhados

AAWS SAM CLI exige que o diretório do projeto, ou qualquer diretório principal, esteja listado em um 
drive compartilhado. Isso pode exigir o compartilhamento de arquivos. Para obter mais informações, 
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consulte o tópico de solução de problemas de montagem de volume requer compartilhamento de 
arquivos em Dockerdocumentos.

3. Verificar a instalação

Depois que o Docker for instalado, verifique se ele está funcionando. Confirme também que você pode 
executar comandos do Docker na linha de comando (por exemplo,docker ps). Você não precisa 
instalar, buscar ou extrair nenhum contêiner — aAWS SAM CLI faz isso automaticamente conforme 
necessário.

Se você tiver problemas ao instalar o Docker, para obter mais dicas de solução de problemas, consulte a 
seção Solução de problemas e diagnóstico do site do Docker Docs.

Windows
Note

AWS SAMsuporta oficialmente o Docker Desktop. No entanto, a partir daAWS SAM CLI versão 
1.47.0, você pode usar alternativas, desde que elas usem o tempo de execução do Docker.

1. Instalar o Docker.

O Docker Desktop é compatível com o sistema operacional Windows mais recente. Para versões 
legadas do Windows, a Docker Toolbox está disponível. Escolha sua versão do Windows para as 
etapas corretas de instalação do Docker:

• Para instalar o Docker para Windows 10, consulte Instalar o Docker Desktop para Windows no site 
do Docker Docs.

• Para instalar o Docker em versões anteriores do Windows, consulte The Docker Toolbox no GitHub 
repositório Docker Toolbox.

2. Configure seus drives compartilhados.

AAWS SAM CLI exige que o diretório do projeto, ou qualquer diretório principal, esteja listado em 
um drive compartilhado. Em alguns casos, você deve compartilhar sua unidade para que o Docker 
funcione corretamente.

3. Verifique a instalação.

Depois que o Docker for instalado, verifique se ele está funcionando. Confirme também que você 
pode executar comandos do Docker na linha de comando (por exemplo,docker ps). Você não precisa 
instalar, buscar ou extrair nenhum contêiner — aAWS SAM CLI faz isso automaticamente conforme 
necessário.

Se você tiver problemas ao instalar o Docker, para obter mais dicas de solução de problemas, consulte a 
seção Solução de problemas e diagnóstico do site do Docker Docs.

Próximas etapas
Para saber como instalar aAWS SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

InstalandoHomebrew para usar com aAWS SAM 
CLI

Opcionalmente, você pode usarHomebrew para instalar e gerenciar versões da interface de linha 
deAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) em máquinas macOS e Linux. Para 
usarHomebrew, siga as instruções de instalação aqui.
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Tópicos
• Instalação do Git (p. 514)
• Instalação do Homebrew (p. 514)
• Next steps (Próximas etapas) (p. 515)

Instalação do Git
Para instalarHomebrew, você deve primeiro instalar o Git. O Git está disponível em muitos sistemas 
operacionais diferentes, incluindo a maioria das distribuições modernas do Linux e no MacOS. Para obter 
instruções sobre como instalar o Git em seu sistema operacional específico, consulte Instalando o Git no 
site do Git.

Instalação do Homebrew
Linux

Note

A instalaçãoHomebrew altera a versão padrão do Python do seu ambiente para aquela que 
éHomebrew instalada.

Depois de instalar o Git com sucessoHomebrew, execute o comando a seguir para instalar o comando a 
seguir:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

Em seguida, adicioneHomebrew ao seu PATH executando os seguintes comandos. Esses comandos 
funcionam em todas as principais versões do Linux, adicionando~/.profile no Debian e no Ubuntu, 
ou~/.bash_profile no CentOS, Fedora e Red Hat.

test -d ~/.linuxbrew && eval $(~/.linuxbrew/bin/brew shellenv)
test -d /home/linuxbrew/.linuxbrew && eval $(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)
test -r ~/.bash_profile && echo "eval \$($(brew --prefix)/bin/brew shellenv)" 
 >>~/.bash_profile
echo "eval \$($(brew --prefix)/bin/brew shellenv)" >>~/.profile

Verifique seHomebrew está instalado.

brew --version

Na instalação bem-sucedida doHomebrew, você deverá ver uma saída como a seguinte:

Homebrew 2.1.6  
Homebrew/homebrew-core (git revision ef21; last commit 2019-06-19)

macOS
Depois de instalar o Git com sucesso, execute o seguinte para instalarHomebrew, certificando-se de seguir 
as instruções:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

Verifique seHomebrew está instalado:
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brew --version

Na instalação bem-sucedida doHomebrew, você deverá ver uma saída como a seguinte:

Homebrew 2.5.7
Homebrew/homebrew-core (git revision 1be3ad; last commit 2020-10-29)
Homebrew/homebrew-cask (git revision a0cf3; last commit 2020-10-29)

Next steps (Próximas etapas)
Para instalar aAWS SAM CLI, consulteComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Repositórios de imagens
AWS SAMsimplifica as tarefas de integração e entrega contínuas (CI/CD) para aplicativos sem servidor 
com a ajuda da criação de imagens de contêiner. As imagensAWS SAM fornecidas incluem a interface 
de linha deAWS SAM comando (CLI) e ferramentas de construção para váriosAWS Lambda tempos de 
execução compatíveis. Isso facilita a criação e o empacotamento de aplicativos sem servidor usando 
aAWS SAM CLI. Você pode usar essas imagens com sistemas de CI/CD para automatizar a criação e a 
implantação deAWS SAM aplicativos. Para ver exemplos, consulte Implantação usando sistemas de CI/
CD (p. 412).

AWS SAMOs URIs da imagem do contêiner de construção são marcados com a versão daAWS SAM CLI 
incluída nessa imagem. Se você especificar a URI não marcada de URI, em vez de usar a versão mais 
recente. Por exemplo,public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x usa a imagem mais recente. No 
entanto,public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x:1.24.1 usa a imagem que contém aAWS SAM 
CLI versão 1.24.1.

A partir da versão 1.33.0 daAWS SAM CLI, tanto as imagensx86_64 quanto as doarm64 contêiner estão 
disponíveis para os tempos de execução suportados. Para obter mais informações, consulte os tempos de 
execução do Lambda no Guia doAWS Lambda desenvolvedor.

Note

Antes da versão 1.22.0 daAWS SAM CLI, DockerHub era o repositório padrão do qual aAWS 
SAM CLI extraía a imagem do contêiner. A partir da versão 1.22.0, a repositório padrão foi 
alterada para Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public). Para extrair 
uma imagem de contêiner de um repositório diferente do padrão atual, você pode usar omesma 
construção (p. 458) comando com a--build-image opção. Os exemplos no final deste tópico 
mostram como criar aplicativos usando imagens de DockerHub repositório.

URIs de repositório de imagem
A tabela a seguir lista os URIs das imagens de contêiner de compilação pública do Amazon ECR que você 
pode usar para criar e empacotar aplicativos sem servidorAWS SAM.

Note

O Amazon ECR Public foi substituído aDockerHub partir daAWS SAM CLI versão 1.22.0. Se você 
estiver usando uma versão anterior daAWS SAM CLI CLI CLI CLI.

Tempo de execução Amazon ECR Public

.NET 7 public.ecr.aws/sam/build-dotnet7

.NET 6 public.ecr.aws/sam/build-dotnet6
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Tempo de execução Amazon ECR Public

.NET Core 3.1 public.ecr.aws/sam/build-dotnetcore3.1

Node.js 18 public.ecr.aws/sam/build-nodejs18.x

Node.js 16 public.ecr.aws/sam/build-nodejs16.x

Node.js 14 public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x

Node.js 12 public.ecr.aws/sam/build-nodejs12.x

Python 3.10 public.ecr.aws/sam/build-python3.10

Python 3.9 public.ecr.aws/sam/build-python3.9

Python 3.8 public.ecr.aws/sam/build-python3.8

Python 3.7 public.ecr.aws/sam/build-python3.7

Ruby 2.7 public.ecr.aws/sam/build-ruby2.7

Java 17 public.ecr.aws/sam/build-java17

Java 11 public.ecr.aws/sam/build-java11

Java 8 (AL2) public.ecr.aws/sam/build-java8.al2

Java 8 public.ecr.aws/sam/build-java8

Go 1.x public.ecr.aws/sam/build-go1.x

Tempo de execução personalizado (AL2) public.ecr.aws/sam/build-provided.al2

Tempo de execução personalizado public.ecr.aws/sam/fornecido pela compilação

Exemplos
Os dois exemplos de comandos a seguir criam aplicativos usando imagens de contêiner do DockerHub 
repositório:

Crie umNode.js 12 aplicativo usando uma imagem de contêiner extraída deDockerHub:

$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

Crie um recurso de função usando a imagem doPython 3.8 contêiner extraída deDockerHub:

$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8

plantar aplicações sem servidor de forma gradual
AWS Serverless Application Model(AWS SAM) vem embutido CodeDeploypara fornecerAWS Lambda 
implantações graduais. Com apenas algumas linhas de configuração,AWS SAM faça o seguinte para você:

• Implanta novas versões da sua função Lambda e cria automaticamente aliases que apontam para a 
nova versão.
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• Muda gradualmente o tráfego de clientes para a nova versão até que você esteja convencido de que ela 
está funcionando conforme o esperado. Se uma atualização não funcionar corretamente, você poderá 
reverter as alterações.

• Define as funções de teste de pré-tráfego e pós-tráfego para verificar se o código recém-implantado está 
configurado corretamente e se seu aplicativo opera conforme o esperado.

• Reverte automaticamente a implantação se CloudWatch os alarmes forem acionados.

Note

Se você habilitar implantações graduais por meioAWS SAM de seu modelo, um CodeDeploy 
recurso será criado automaticamente para você. Você pode visualizar o CodeDeploy recurso 
diretamente por meio doAWS Management Console.

Exemplo

O exemplo a seguir demonstra o uso de CodeDeploy para transferir gradualmente os clientes para sua 
versão recém-implantada da função Lambda:

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live 

    DeploymentPreference: 
      Type: Canary10Percent10Minutes  
      Alarms: 
        # A list of alarms that you want to monitor 
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
      Hooks: 
        # Validation Lambda functions that are run before & after traffic shifting 
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction 
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction

Essas revisões doAWS SAM modelo fazem o seguinte:

• AutoPublishAlias: Ao adicionar essa propriedade e especificar um nome de alias,AWS SAM:
• Detecta quando um novo código está sendo implantado, com base nas alterações no URI do Amazon 

S3 da função Lambda.
• Cria e publica uma versão atualizada dessa função com o código mais recente.
• Cria um alias com um nome fornecido por você (a menos que já exista um alias) e aponta para a 

versão atualizada da função Lambda. As invocações de função devem usar o qualificador de alias 
para aproveitar isso. Se você não estiver familiarizado com o controle de versão e os aliases de 
funções do Lambda, consulte Controle de versão e aliases deAWS Lambda funções.

• Deployment Preference Type: No exemplo anterior, 10% do tráfego de seus clientes é 
imediatamente transferido para sua nova versão. Após 10 minutos, todo o tráfego é transferido para 
a nova versão. No entanto, se seus testes pré-tráfego ou pós-tráfego falharem, ou se um CloudWatch 
alarme for acionado, CodeDeploy reverterá sua implantação. É possível especificar como o tráfego deve 
ser deslocado entre versões das seguintes maneiras:
• Canary: o tráfego é deslocado em dois incrementos. Você pode escolher entre opções de canary 

predefinidas. As opções especificam a porcentagem de tráfego deslocada para a versão atualizada da 
função do Lambda no primeiro incremento e o intervalo, em minutos, antes que o tráfego restante seja 
deslocado no segundo incremento.
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plantar gradualmente uma função 

do Lambda pela primeira vez 

• Linear: o tráfego é deslocado em incrementos iguais com um número igual de minutos entre cada 
incremento. Você pode escolher entre opções lineares predefinidas que especificam a porcentagem 
de tráfego que é deslocada em cada incremento e o número de minutos entre cada incremento.

• AllAtOnce: todo o tráfego é transferido da função original do Lambda para a versão atualizada da 
função Lambda de uma só vez.

A tabela a seguir descreve outras opções de mudança de tráfego que estão disponíveis além da usada 
no exemplo.

Tipo de preferência de implantação

Canary10Percent30Minutes

Canary10Percent5Minutes

Canary10Percent10Minutes

Canary10Percent15Minutes

Linear 10PercentEvery 10 minutos

Linear 10PercentEvery 1 minuto

Linear 10PercentEvery 2 minutos

Linear 10PercentEvery 3 minutos

AllAtOnce

• Alarms: são CloudWatch alarmes acionados por quaisquer erros gerados pela implantação. Quando 
encontrados, eles revertem automaticamente sua implantação. Por exemplo, se o código atualizado 
que você está implantando causar erros no aplicativo. Outro exemplo é se alguma CloudWatch métrica 
personalizada que você especificou AWS Lambdaultrapassou o limite de alarme.

• Hooks: Essas são funções de teste pré-tráfego e pós-tráfego que executam verificações antes do início 
da mudança de tráfego para a nova versão e após a conclusão da mudança de tráfego.
• PreTraffic: Antes do início da mudança de tráfego, CodeDeploy invoca a função Lambda de pré-

gancho de tráfego. Essa função Lambda deve ser chamada de volta para CodeDeploy e indicar 
sucesso ou falha. Se a função falhar, ela aborta e reporta uma falha paraAWS CloudFormation. Se a 
função for bem-sucedida, CodeDeploy prossiga com a mudança de tráfego.

• PostTraffic: Após a conclusão da mudança de tráfego, CodeDeploy invoca a função Lambda 
pós-gancho de tráfego. Isso é semelhante ao gancho de pré-tráfego, em que a função deve ser 
chamada novamente CodeDeploy para relatar um sucesso ou uma falha. Use hooks de pós-tráfego 
para executar testes de integração ou outras ações de validação.

Para obter mais informações, consulte Referência do SAM para implantações seguras.

plantar gradualmente uma função do Lambda pela 
primeira vez
Ao implantar gradualmente uma função Lambda, é CodeDeploy necessária uma versão de função 
implantada anteriormente para transferir o tráfego. Portanto, sua primeira implantação deve ser realizada 
em duas etapas:

• Etapa 1: implante sua função Lambda e crie automaticamente aliases comAutoPublishAlias.
• Etapa 2: Execute sua implantação gradual comDeploymentPreference.
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Saiba mais

A execução de sua primeira implantação gradual em duas etapas fornece CodeDeploy uma versão 
anterior da função Lambda da qual transferir o tráfego.

Etapa 1: plantar a função do Lambda

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live

Etapa 2: Execplantar gradualmente

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live 

    DeploymentPreference: 
      Type: Canary10Percent10Minutes  
      Alarms: 
        # A list of alarms that you want to monitor 
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
      Hooks: 
        # Validation Lambda functions that are run before and after traffic shifting 
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction 
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction

Saiba mais
Para obter um exemplo prático de como configurar uma implantação gradual, consulte Módulo 5 - 
Implantações canárias noAWS SAM workshop completo.

Telemetria naAWS SAMCLI
EmAWS, desenvolvemos e lançamos serviços com base no que aprendemos nas interações com os 
clientes. Usamos o feedback dos clientes para repetir nosso produto. Telemetria é informação adicional 
que nos ajuda o a entender melhor as necessidades de nossos clientes, diagnosticar problemas e fornecer 
recursos que melhoram a experiência do cliente.

OAWS SAMa interface de linha de comando (CLI) coleta telemetria, como métricas genéricas de uso, 
informações do sistema e do ambiente e erros. Para obter detalhes sobre os tipos de telemetria coletados, 
consulteTipos de informações coletadas (p. 521).

OAWS SAMA CLI faznãocoletar informações pessoais, como nomes de usuário ou endereços de e-mail. 
Ele também não extrai informações confidenciais em nível de projeto.
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Desativar a telemetria para uma sessão

Os clientes controlam se a telemetria está ativada e podem alterar suas configurações a qualquer 
momento. Se a telemetria permanecer ativada, oAWS SAMA CLI envia dados de telemetria em segundo 
plano sem exigir nenhuma interação adicional com o cliente.

Desativar a telemetria para uma sessão
Nos sistemas operacionais macOS e Linux, você pode desativar a telemetria em uma única sessão. 
Para desabilitar a telemetria da sua sessão atual, execute o comando a seguir para definir a variável de 
ambienteSAM_CLI_TELEMETRYparafalse. Repita o comando para cada novo terminal ou sessão.

export SAM_CLI_TELEMETRY=0

Desative a telemetria do seu perfil em todas as 
sessões
Execute os seguintes comandos para desativar a telemetria em todas as sessões quando você estiver 
executando oAWS SAMCLI em seu sistema operacional.

Para desabilitar a telemetria no Linux

1. Execute:

echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >>~/.profile

2. Execute:

source ~/.profile

Para desabilitar a telemetria no macOS

1. Execute:

echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >>~/.profile

2. Execute:

source ~/.profile

Para desabilitar a telemetria no Windows

1. Execute:

setx SAM_CLI_TELEMETRY 0

2. Execute:

refreshenv
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Tipos de informações coletadas

Tipos de informações coletadas
• Informações de uso— Os comandos e subcomandos genéricos que os clientes executam.
• Erros e informações de diagnóstico— O status e a duração dos comandos que os clientes executam, 

incluindo códigos de saída, nomes de exceções internas e falhas ao se conectar ao Docker.
• Informações do sistema e do ambiente— A versão Python, sistema operacional (Windows, Linux ou 

macOS), ambiente no qual oAWS SAMA CLI é executada (por exemplo,AWS CodeBuild, umAWSKit de 
ferramentas IDE, ou um terminal) e valores de hash dos atributos de uso.

Saiba mais
Os dados de telemetria que oAWS SAMA CLI coleta adere aoAWSpolíticas de privacidade de dados. Para 
obter mais informações, consulte as informações a seguir.

• AWSTermos de serviço
• Perguntas frequentes sobre privacidade de dados

Observações importantes
Esta seção contém notas importantes e problemas conhecidos doAWS Serverless Application Model.

Instalando aAWS SAM CLI no Windows de 32 bits
Em breve, o Support paraAWS SAM CLI no Windows de 32 bits será descontinuado. Se você opera em 
um sistema de 32 bits, recomendamos que você atualize para um sistema de 64 bits e siga as instruções 
encontradas emComo instalar a CLI do AWS SAM (p. 17).

Se você não conseguir fazer o upgrade para um sistema de 64 bits, poderá usar o Legacy Docker Toolbox
comAWS SAM CLI em um sistema de 32 bits. No entanto, isso fará com que você encontre certas 
limitações com aAWS SAM CLI. Por exemplo, você não pode executar contêineres do Docker de 64 
bits em um sistema de 32 bits. Portanto, se sua função Lambda depender de um contêiner compilado 
nativamente de 64 bits, você não poderá testá-la localmente em um sistema de 32 bits.

Para instalar aAWS SAM CLI em um sistema de 32 bits, execute o seguinte comando:

pip install aws-sam-cli

Important

Embora opip install aws-sam-cli comando também funcione no Windows de 64 bits, 
recomendamos que você use o MSI de 64 bits para instalar aAWS SAM CLI em sistemas de 64 
bits.
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Histórico de documentos do AWS 
SAM

A tabela a seguir descreve as alterações importantes em cada versão do Guia doAWS Serverless 
Application Model desenvolvedor. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, 
assine um feed RSS.

• Última atualização da documentação: 23 de março de 2023

Alteração Descrição Data

Adicione a opção sam sync 
para ignorar a sincronização da 
infraestrutura (p. 522)

Personalize se umaAWS 
CloudFormation implantação 
é necessária toda vez quesam 
sync é executada. Para saber 
mais, consulte Ignorar aAWS 
CloudFormation implantação 
inicial.

23 de março de 2023

Adicionar suporte para o 
tipo de origem do evento 
DocumentDB (p. 522)

A especificação doAWS 
SAM modelo agora oferece 
suporte ao tipo de origem 
doDocumentDB evento para 
oAWS::Serverless::Function
recurso. Para saber mais, 
consulte DocumentDB.

10 de março de 2023

Crie funções do Rust Lambda 
comCargo Lambda (p. 522)

Use aAWS SAM CLI para criar 
suas funções do Rust Lambda 
usandoCargo Lambda. Para 
saber mais, consulte Como
criar funções do Rust Lambda 
comCargo Lambda.

23 de fevereiro de 2023

Crie recursos funcionais fora 
doAWS SAM (p. 522)

Foi adicionada orientação sobre 
como ignorar funções ao usar 
osam build comando. Para 
saber mais, consulte Criação de 
funções fora doAWS SAM.

14 de fevereiro de 2023

Nova sintaxe de conectores 
incorporados (p. 522)

Use a nova sintaxe 
de conectores 
incorporados para definir 
seusAWS::Serverless::Connector
recursos. Para saber mais, 
consulte Gerenciando 
permissões de recursos 
comAWS SAM conectores.

8 de fevereiro de 2023

Adicionado novo comando 
sam list para aAWS SAM 
CLI (p. 522)

Usesam list para visualizar 
informações importantes sobre 
os recursos em seu aplicativo 

2 de fevereiro de 2023
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sem servidor. Para saber mais, 
consulte a lista de grupos de alta 
atividade.

Propriedades de formato e 
OutExtension construção 
adicionadas para 
esbuild (p. 522)

A criação de funções Lambda 
do Node.js com o esbuild agora 
oferece suporteFormat e 
propriedades deOutExtension
construção. Para saber mais, 
consulte Criando funções do 
Node.js Lambda com esbuild.

2 de fevereiro de 2023

Opções de gerenciamento de 
tempo de execução adicionadas 
à especificação doAWS SAM 
modelo (p. 522)

Configure as opções de 
gerenciamento de tempo 
de execução para suas 
funções do Lambda. Para 
saber mais, consulte
RuntimeManagementConfig.

24 de janeiro de 2023

Propriedade de destino 
EventSource adicionada ao 
AWS::Serverless::StateMachine 
recurso. (p. 522)

AWS::Serverless::StateMachineo 
tipo de recurso suporta aTarget
propriedadeEventBridgeRule
e as fontes deSchedule
eventos.

13 de janeiro de 2023

Configurar o escalonamento dos 
pollers SQS para funções do 
Lambda (p. 522)

Configure o escalonamento 
dos sondadores SQS com 
aScalingConfig propriedade 
forAWS::Serverless::Function. 
Para saber mais, consulte 
ScalingConfig.

12 de janeiro de 2023

ValideAWS SAM aplicativos com 
cfn-lint (p. 522)

Você pode usar o cfn-lint para 
validar seusAWS SAM modelos 
por meio daAWS SAM CLI. Para 
saber mais, consulte Validar com 
o cfn-lint.

11 de janeiro de 2023

Monitore seus aplicativos sem 
servidor com o CloudWatch 
Application Insights (p. 522)

Configure o Amazon CloudWatch 
Application Insights para 
monitorar seusAWS SAM 
aplicativos. Para saber mais, 
consulte Monitore seus 
aplicativos sem servidor com o 
CloudWatch Application Insights.

19 de dezembro de 2022

Instalador de pacotesAWS 
SAM CLI adicionado para 
macOS (p. 522)

Instale aAWS SAM CLI usando 
o novo instalador de pacotes 
do macOS. Para saber mais, 
consulte Instalando aAWS SAM 
CLI.

6 de dezembro de 2022

Suporte adicionado para Lambda 
SnapStart (p. 522)

Configure SnapStart suas 
funções do Lambda para 
criar instantâneos, que 
são estados em cache de 
suas funções inicializadas. 
Para saber mais, consulte
AWS::Serverless::Function.

28 de novembro de 2022
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Orientação adicionada sobre 
a configuração de acesso e 
permissões (p. 522)

AWS SAMfornece duas opções 
que simplificam o gerenciamento 
de acesso e permissões para 
seus aplicativos sem servidor. 
Para saber mais, consulte
Gerenciando o acesso e as 
permissões de recursos.

17 de novembro de 2022

Adicionado suporte deAWS SAM 
CLI para nodejs18.x (p. 522)

AWS SAMA CLI agora suporta o 
tempo de execução nodejs18.x. 
Para saber mais, consulte sam 
init.

17 de novembro de 2022

Foi adicionado suporte para criar 
funções Lambda do.NET 7 com 
compilação AOT nativa (p. 522)

Crie e empacote suas funções 
do.NET 7 LambdaAWS SAM, 
utilizando a compilação 
Native Ahead-of-Time (AOT) 
para melhorar os tempos de 
inicialização a frio do Lambda. 
Para saber mais, consulte
Criação de funções Lambda 
do.NET 7 com compilação AOT 
nativa.

15 de novembro de 2022

Adicionado suporteAWS SAM 
CLI Terraform para depuração e 
teste locais (p. 522)

Use aAWS SAM CLI em seus 
projetos do Terraform para 
realizar depuração e teste locais 
de suas funções e camadas 
do Lambda. Para saber mais, 
consulte Suporte aoAWS SAM 
CLI Terraform.

14 de novembro de 2022

AWS SAMSuporte adicionado 
para o EventBridge 
Scheduler (p. 522)

A especificação do modeloAWS 
Serverless Application Model 
(AWS SAM) fornece uma sintaxe 
simples e abreviada que você 
pode usar para programar 
eventos com o EventBridge 
Scheduler forAWS LambdaAWS 
Step Functions e. Para obter 
mais informações, consulte
Programação de eventos com o 
EventBridge Scheduler.

10 de novembro de 2022

Simplificou as instruções 
de instalação daAWS SAM 
CLI (p. 522)

AWS SAMOs pré-requisitos 
da CLI e as etapas opcionais 
foram movidos para páginas 
separadas. As etapas de 
instalação dos sistemas 
operacionais compatíveis podem 
ser encontradas em Instalando 
aAWS SAM CLI.

4 de novembro de 2022
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Correção adicionada para 
permitir caminhos longos 
para usuários do Windows 
10 (p. 522)

O repositório de modelos de 
aplicativosAWS SAM CLI contém 
alguns caminhos de arquivo 
longos que podem causar erros 
durante a execuçãosam init
devido àsMAX_PATH limitações 
do Windows 10. Para obter mais 
informações, consulte Instalar 
aAWS SAM CLI

4 de novembro de 2022

Processo de implantação gradual 
atualizado para implantações 
iniciais (p. 522)

A implantação gradual de uma 
função LambdaAWS CodeDeploy 
requer duas etapas. Para saber 
mais, consulte Implantação 
gradual de uma função do 
Lambda pela primeira vez.

13 de outubro de 2022

Suporte adicional de filtragem de 
eventos do Lambda para mais 
tipos de eventos (p. 522)

FilterCriterapropriedade 
adicionada aos MSKtipos
MQde origem de
SelfManagedKafkaeventos e.

13 de outubro de 2022

Foi adicionado o compatibilidade 
com OpenID Connect 
(OIDC) para oAWS SAM 
pipeline (p. 522)

AWS SAMé compatível com 
autenticação de usuário do 
OpenID Connect (OIDC) para 
Bitbucket, GitHub Actions e 
integração e entrega contínuas 
(CI/CD). GitLab Para saber 
mais, consulte Usando contas 
de usuário do OIDC com oAWS 
SAM pipeline.

13 de outubro de 2022

Nota sobre JwtConfiguration 
propriedades (p. 522)

Foi adicionada uma nota 
sobre a definiçãoissuer
eaudience as propriedades 
emJwtConfiguration for
OAuth2Authorizer.

7 de outubro de 2022

Novas propriedades para 
Função e StateMachine 
EventSource (p. 522)

EnabledeState
propriedades adicionadas 
à fonteCloudWatchEvent
do evento para
AWS::Serverless::Function.
Statepropriedade adicionada à 
fonte doSchedule evento para
AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::StateMachinee.

6 de outubro de 2022
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AWS SAMconectores agora 
disponíveis ao público (p. 522)

Os conectores são um 
tipo de recursoAWS SAM 
abstratoAWS::Serverless::Connector, 
identificado como, que fornece 
um método simples e seguro 
de provisionamento de 
permissões entre seus recursos 
de aplicativos sem servidor. 
Para saber mais, consulte
Gerenciando permissões de 
recursos comAWS Serverless 
Application Model conectores.

6 de outubro de 2022

Foram adicionadas novas opções 
de sincronização do sam àAWS 
SAM CLI (p. 522)

--dependency-layere--use-
container opções adicionadas
sam synca.

20 de setembro de 2022

Foram adicionadas novas opções 
de implantação do sam àAWS 
SAM CLI (p. 522)

--on-failureopção 
adicionada sam deploya.

9 de setembro de 2022

suporte ao esbuild agora 
disponível ao público em 
geral (p. 522)

Para criar e empacotar funções 
Lambda do Node.js, você pode 
usar aAWS SAM CLI com o 
JavaScript bundler esbuild.

1º de setembro de 2022

TelemetriaAWS SAM CLI 
atualizada (p. 522)

A descrição das informações 
coletadas do sistema e do 
ambiente foi atualizada para 
incluir valores de hash dos 
atributos de uso.

1º de setembro de 2022

Adicionado suporte a variáveis 
de ambiente local àAWS SAM 
CLI (p. 522)

Use variáveis de ambiente com 
aAWS SAM CLI ao invocar 
funções do Lambda localmente
e ao executar o API Gateway 
localmente.

1º de setembro de 2022

Support para arquiteturas de 
conjuntos de instruções do 
Lambda (p. 522)

Use aAWS SAM CLI para criar 
funções e camadas Lambda 
para arquiteturas de conjuntos 
dearm64 instruçõesx86_64 ou 
funções do Lambda. Para obter 
mais informações, consulte a 
propriedade Arquiteturas do tipo 
deAWS::Serverless::Function
recurso e a
CompatibleArchitecturespropriedade 
do tipo 
deAWS::Serverless::LayerVersion
recurso.

1.º de outubro de 2021
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Gerando exemplos 
de configurações de 
pipeline (p. 522)

Use aAWS SAM CLI para 
gerar exemplos de pipelines 
para vários sistemas CI/CD, 
usando os sam pipeline 
initcomandos new sam 
pipeline bootstrape. 
Para obter mais informações, 
consulte Geração de exemplos 
de pipelines de CI/CD.

21 de julho de 2021

AWS SAMAWS CDKIntegração 
CLI (versão prévia, fase 
2) (p. 522)

Com a fase 2 da versão prévia 
pública, agora você pode usar 
aAWS SAM CLI para empacotar 
e implantarAWS CDK aplicativos. 
Você também pode baixar 
umAWS CDK aplicativo de 
amostra diretamente usando 
aAWS SAM CLI. Para obter 
mais informações, consulte AWS 
Cloud Development Kit (AWS 
CDK)(visualização).

13 de julho de 2021

Support para RabbitMQ como 
uma fonte de eventos para 
funções (p. 522)

Foi adicionado compatibilidade 
com RabbitMQ como uma 
fonte de eventos para funções 
sem servidor. Para obter 
mais informações, consulte a
SourceAccessConfigurationspropriedade 
da fonte doMQ evento do tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

7 de julho de 2021

Implantação de aplicativos sem 
servidor usando imagens de 
contêiner de construção do 
Amazon ECR (p. 522)

Use imagens de contêiner 
de criação do Amazon ECR 
para implantar aplicativos sem 
servidor com sistemas de CI/
CD comunsAWS CodePipeline, 
como Jenkins, GitLab CI/CD 
e GitHub Actions. Para obter 
mais informações, consulte
Implantação de aplicativos sem 
servidor.

24 de junho de 2021

DepurandoAWS SAM 
aplicativos comAWS kits de 
ferramentas (p. 522)

AWSOs kits de ferramentas 
agora oferecem suporte à 
depuração gradual com mais 
combinações de ambientes de 
desenvolvimento integrados 
(IDEs) e tempos de execução. 
Para obter mais informações, 
consulte Como usarAWS kits de 
ferramentas.

20 de maio de 2021
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AWS SAMAWS CDKIntegração 
CLI (versão prévia) (p. 522)

Agora você pode usar aAWS 
SAM CLI para testar e criarAWS 
CDK aplicativos localmente. 
Esta é uma versão prévia 
pública. Para obter mais 
informações, consulte AWS 
Cloud Development Kit (AWS 
CDK)(visualização).

29 de abril de 2021

O repositório de imagens 
de contêiner padrão foi 
alterado para Amazon ECR 
Public (p. 522)

O repositório de imagens de 
contêiner padrão foi alterado 
de DockerHub para Amazon 
ECR Public. Para obter 
mais informações, consulte
ReReReReReReReReReReReReRe

6 de abril de 2021

Compilações noturnas daAWS 
SAM CLI (p. 522)

Agora você pode instalar uma 
versão de pré-lançamento 
daAWS SAM CLI, que é criada 
todas as noites. Para obter mais 
informações, consulte a seção
Nightly build do subtópico do 
sistema operacional de sua 
escolha em Instalando aAWS 
SAM CLI.

25 de março de 2021

Suporte para variáveis de 
ambiente de contêiner de 
criação (p. 522)

Agora você pode passar 
variáveis de ambiente para criar 
contêineres. Para obter mais 
informações, consulte as--
container-env-var-file
opções--container-env-var
e em sam build.

4 de março de 2021

Novo processo de instalação do 
Linux (p. 522)

Agora você pode instalar aAWS 
SAM CLI usando um instalador 
nativo do Linux. Para obter mais 
informações, consulte Instalar 
aAWS SAM CLI no Linux.

10 de fevereiro de 2021

Support para filas de 
cartas sem saída para 
EventBridge (p. 522)

Foi adicionado suporte para filas 
de letras sem saída EventBridge 
e fontes deSchedule eventos 
para funções sem servidor 
e máquinas de estado. Para 
obter mais informações, 
consulte aDeadLetterConfig
propriedade das 
fontes deSchedule
eventosEventBridgeRule
e, para os
AWS::Serverless::Functiontipos 
de
AWS::Serverless::StateMachinerecursos 
e.

29 de janeiro de 2021
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Support para pontos 
de verificação 
personalizados (p. 522)

Foi adicionado suporte 
para pontos de verificação 
personalizados para fontes 
de eventos do DynamoDB 
e do Kinesis para funções 
sem servidor. Para obter 
mais informações, consulte 
aFunctionResponseTypes
propriedade do
Kinesise os tipos de
DynamoDBdados do tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

29 de janeiro de 2021

Support para janelas que 
caem (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
janelas suspensas para fontes 
de eventos do DynamoDB 
e do Kinesis para funções 
sem servidor. Para obter 
mais informações, consulte 
aTumblingWindowInSeconds
propriedade do
Kinesise os tipos de
DynamoDBdados do tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

17 de dezembro de 2020

Support para recipientes de alta 
atividade (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
contêineres aquecidos ao 
testar localmente usando os 
comandosAWS SAM CLI sam 
local start-apisam local 
start-lambdae. Para obter 
mais informações, consulte a--
warm-containers opção para 
esses comandos.

16 de dezembro de 2020

Support para imagens de 
contêiner do Lambda (p. 522)

Adicionado suporte para imagens 
de contêiner do Lambda. Para 
obter mais informações, consulte
Criar aplicações.

1º de dezembro de 2020

Support para assinatura de 
código (p. 522)

Foi adicionado suporte 
para assinatura de código 
e implantações confiáveis 
de código de aplicativo 
sem servidor. Para obter 
mais informações, consulte
Configurando a assinatura 
de código paraAWS SAM 
aplicativos.

23 de novembro de 2020

529

https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-property-function-kinesis.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-property-function-dynamodb.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-resource-function.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-property-function-kinesis.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-property-function-dynamodb.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-resource-function.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-cli-command-reference-sam-local-start-api.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-cli-command-reference-sam-local-start-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-cli-command-reference-sam-local-start-api.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-cli-command-reference-sam-local-start-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-cli-command-reference-sam-local-start-api.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-using-build.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/authoring-codesigning.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/authoring-codesigning.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/authoring-codesigning.html


AWS Serverless Application Model Guia do desenvolvedor

Support para compilações 
parallel e em cache (p. 522)

Melhor desempenho de 
compilações de aplicativos 
sem servidor adicionando 
duas opções ao sam 
buildcomando:--parallel, 
que cria funções e camadas 
em parallel, em vez de 
sequencialmente, e--cached, 
que usa artefatos de construção 
de compilações anteriores 
quando nenhuma alteração foi 
feita que exija uma reconstrução.

10 de novembro de 2020

Support para Amazon 
MQ e autenticação TLS 
mútua (p. 522)

Foi adicionado o compatibilidade 
com o Amazon MQ como 
uma origem de eventos para 
funções sem servidor. Para 
obter mais informações, 
consulte os tipos de MQdados
EventSourcee do tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso. 
Também foi adicionado suporte 
para autenticação mútua de 
Transport Layer Security (TLS) 
para APIs do API Gateway e 
APIs HTTP. Para obter mais 
informações, consulte o tipo de
DomainConfigurationdados 
do tipo de
AWS::Serverless::Apirecurso 
ou o tipo de
HttpApiDomainConfigurationdados 
do tipo de
AWS::Serverless::HttpApirecurso.

5 de novembro de 2020

Support para autorizadores 
do Lambda para APIs 
HTTP (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
autorizadores Lambda para o tipo 
deAWS::Serverless::HttpApi
recurso. Para obter mais 
informações, consulte Exemplo 
de autorizador Lambda 
(AWS::Serverless::HttpApi).

27 de outubro de 2020

Support para vários 
arquivos e ambientes de 
configuração (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
vários arquivos e ambientes de 
configuração para armazenar 
valores de parâmetros padrão 
para comandos daAWS 
SAM CLI. Para obter mais 
informações, consulte o arquivo 
de configuração daAWS SAM 
CLI.

24 de setembro de 2020
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Support para X-Ray com 
Step Functions e referências 
ao controlar o acesso às 
APIs (p. 522)

Foi adicionado suporte para o 
X-Ray como fonte de eventos 
para máquinas de estado 
sem servidor. Para obter 
mais informações, consulte a
Tracingpropriedade do tipo de
AWS::Serverless::StateMachinerecurso. 
Também foi adicionado suporte 
para referências ao controlar o 
acesso às APIs. Para obter mais 
informações, consulte o tipo de
ResourcePolicyStatementdados.

17 de setembro de 2020

Support para Amazon 
MSK (p. 522)

Foi adicionado o compatibilidade 
com o Amazon MSK como 
uma origem de eventos para 
funções sem servidor. Isso 
permite que registros em 
um tópico do Amazon MSK 
acionem sua função Lambda. 
Para obter mais informações, 
consulte os tipos de MSKdados
EventSourcee do tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

13 de agosto de 2020

Support para Amazon 
EFS (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
montar sistemas de arquivos 
do Amazon EFS em diretórios 
locais. Isso permite que o 
código da função Lambda 
acesse e modifique recursos 
compartilhados. Para obter 
mais informações, consulte a
FileSystemConfigspropriedade 
do tipo de
AWS::Serverless::Functionrecurso.

16 de junho de 2020

Orquestrando aplicativos sem 
servidor (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
orquestrar aplicativos criando 
máquinas de estado do Step 
Functions usandoAWS SAM. 
Para obter mais informações, 
consulte OrquestrandoAWS 
recursos comAWS Step 
Functions e o tipo de
AWS::Serverless::StateMachinerecurso.

27 de maio de 2020

Criando tempos de execução 
personalizados (p. 522)

Foi adicionada a capacidade 
de criar tempos de execução 
personalizados. Para obter 
mais informações, consulte
Criar tempos de execução 
personalizados.

21 de maio de 2020
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Construindo camadas (p. 522) Foi adicionada a capacidade de 
criarLayerVersion recursos 
individuais. Para obter mais 
informações, consulte Criar 
camadas.

19 de maio de 2020

AWS CloudFormationRecursos 
gerados (p. 522)

Forneceu detalhes sobre osAWS 
CloudFormation recursos 
queAWS SAM geram e como 
referenciá-los. Para obter mais 
informações, consulte AWS 
CloudFormationRecursos 
gerados.

8 de abril de 2020

ConfigurandoAWS 
credenciais (p. 522)

Foram adicionadas instruções 
para configurarAWS credenciais 
caso você ainda não as tenha 
configurado para uso com 
outrasAWS ferramentas, como 
um dosAWS SDKs ouAWS CLI 
o. Para obter mais informações, 
consulte Configuração deAWS 
credenciais.

17 de janeiro de 2020

AWS SAMespecificações e 
atualizações deAWS SAM 
CLI (p. 522)

Migrou aAWS SAM especificação 
do GitHub. Para obter mais 
informações, consulte a AWS 
SAMespecificação. Também 
atualizou o fluxo de trabalho de 
implantação com alterações no
sam deploycomando.

25 de novembro de 2019

Novas opções para controlar o 
acesso às APIs do API Gateway 
e às atualizações de modelos de 
políticas (p. 522)

Foram adicionadas novas 
opções para controlar o acesso 
às APIs do API Gateway: 
permissões do IAM, chaves 
de API e políticas de recursos. 
Para obter mais informações, 
consulte Controle do acesso às 
APIs do API Gateway. Também 
atualizou dois modelos de 
política: RekognitionFacesPolicy 
ElasticsearchHttpPostPolicy e. 
Para obter mais informações, 
consulte modelosAWS SAM de 
políticas.

29 de agosto de 2019

Introdução às 
atualizações (p. 522)

Atualizou o capítulo de 
introdução com instruções de 
instalação aprimoradas para 
aAWS SAM CLI e o tutorial 
Hello World. Para obter mais 
informações, consulte Conceitos 
básicos do AWS SAM.

25 de julho de 2019
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Controlar o acesso às APIs do 
API Gateway (p. 522)

Foi adicionado suporte para 
controlar o acesso às APIs do 
API Gateway. Para obter mais 
informações, consulte Controle 
do acesso às APIs do API 
Gateway.

21 de março de 2019

Adicionadosam publish àAWS 
SAM CLI (p. 522)

O novo comando sam publish
na CLI do AWS SAM simplifica 
o processo para publicar 
aplicativos sem servidor no 
AWS Serverless Application 
Repository. Para obter mais 
informações, consulte Publicação 
de aplicativos sem servidor 
usando aAWS SAM CLI.

21 de dezembro de 2018

Suporte aninhado para 
aplicativos e camadas (p. 522)

Foi adicionado suporte 
para aplicativos e camadas 
aninhados. Para obter mais 
informações, consulte Usando 
aplicativos aninhados e
Trabalhando com camadas.

29 de novembro de 2018

Adicionadosam build àAWS 
SAM CLI (p. 522)

O novo sam buildcomando 
naAWS SAM CLI simplifica o 
processo de compilação de 
aplicativos sem servidor com 
dependências para que você 
possa testar e implantar esses 
aplicativos localmente. Para obter 
mais informações, consulte Criar 
aplicações.

19 de novembro de 2018

Foram adicionadas novas opções 
de instalação para aAWS SAM 
CLI (p. 522)

Foram adicionadas as opções de 
instalação do Linuxbrew (Linux), 
MSI (Windows) e Homebrew 
(macOS) para aAWS SAM CLI. 
Para obter mais informações, 
consulte Instalar a AWS SAM 
CLI.

7 de novembro de 2018

Novo guia (p. 522) Esta é a primeira versão do
Guia do desenvolvedor do AWS 
Serverless Application Model.

17 de outubro de 2018
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